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ALUSTYL MAX balkonik / podpórka czterokołowa
bariatryczna do 180kg
 

Cena: 828,00 pln

Opis słownikowy

Producent Herdegen

Opis produktu
 

Lekka podpórka czterokołowa, składana, aluminiowa w wersji XXL, dostosowana do dużego obciążenia

Właściwości:

• Szerokość użytkowa (między uchwytami) aż 53 cm
• Anatomiczne uchwyty oraz dźwignie hamulców
• Hamulce z funkcją parking
• Wygodny sposób składania, przez pociągnięcie w górę taśmy
• Pojemnik na drobiazgi z mocnej nieprzemakalnej tkaniny [pojemność 8 litrów]
• Duża, miękka ławka
• Miękkie, zdejmowane oparcie
• Duże i wytrzymałe koła o średnicy 190mm

Specyfikacja:

Wysokość: 85-98 cm
szerokość całkowita 71 cm
głębokość całkowita 70 cm
wysokość siedziska 56 cm
szerokość siedziska 50 cm
głębokość siedziska 34 cm
wymiary w pozycji złożonej 31 x 71 cm

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zamieszczone w serwisie zdjęcia, opisy itp. produktów nie
są reklamą i mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania
jakichkolwiek wyrobów medycznych, środków farmaceutycznych czy form terapii. Wszelkie decyzje w w/w kwestii należy konsultować z
lekarzem. Dokładamy wszelkich starań aby publikowane dane techniczne nie zawierały braków lub błędów i rzeczywisty wygląd produktów nie
różnił się od produktów prezentowanych na zdjęciach. W przypadku błędów w opisie lub różnic w prezentowanych produktach prosimy o
informacje.
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