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Balkonik do nauki chodzenia z kulką RF-100
 

Cena: 199,00 pln

Opis słownikowy

Producent Rehafund

Opis produktu
 

Lekki balkonik do nauki chodzenia pomagający w wykonywaniu codziennych czynności np. przy wstawaniu z łóżka, chodzeniu,
korzystaniu z toalety, spacerze.

Przeznaczenie: sprzęt pomocniczo - rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych ze schorzeniem narządów ruchu, pionizacji.

Właściwości:
- wykonany z wysokiej jakości anodyzowanego aluminium
- posiada kulkę na sznurku ułatwiającą składanie
- wyposażony w dwa kółka przednie i dwie nasadki tylne z antypoślizgowymi, gumowymi nasadkami zabezpieczającymi przed
samoczynnym przesuwaniem się balkonika
- w celu ułatwienia regulacji wysokości zastosowano przyciski typu „C-clip”

Dane techniczne:
- szerokość: 64 cm
- głębokość: 51 cm
- waga: 1,94 kg
- maksymalne obciążenie: 127 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.

Plik wygenerowano: 22-05-2023
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Parametry

Kolor Srebrny (0,00 pln), Brązowy (0,00 pln), Niebieski (0,00 pln)

Galeria
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