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Balkonik aluminiowy Walk-On o udźwigu do 150 kg
 

Cena: 409,00 pln

Opis słownikowy

Producent Rebotec

Opis produktu
 

Zamówienie na ten produkt realizujemy na Państwa indywidualne zamówienie, w związku z czym dostępna forma płatności to "przedpłata na
konto", a zakupiony towar nie podlega zwrotowi ani wymianie.

Aluminiowy balkonik Walk-Ok z proszkowaną warstwą aluminiowych ram.

Właściwości:

- ramy aluminiowe z proszkowaną warstwą
- uchwyty antypoślizgowe dla pewnego trzymania
- użyteczny jako pomoc przy wstawaniu
- 5 stopni regulacji dla rozmiarów XS i S
- 10 możliwości dostosowania wysokości dla rozmiarów M i L
- rozmiary XS oraz S (dla dzieci) posiadają kolorową ramę
- ciężar użytkownika do 150 kg

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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Waga: około 3,5kg

 

Specyfikacja - tabela rozmiarów
Rozmiar

XS

S M L

Głębokość cm 44 50 52 59
Szerokość cm 54 54 59 60

Wysokość do uchwytu cm 50-60 59-69 68-78 78-88
Waga kg 2,7 3 3,3 3,6

ref. nr 174.10 174.20 174.30 174.40

 

 

Parametry

Rozmiar XS (0,00 pln), S (0,00 pln), M (0,00 pln), L (0,00 pln)
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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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