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Balkonik STANDARD ułatwiający wstawanie - składany
 

Cena: 288,00 pln

Opis słownikowy

Producent Herdegen

Opis produktu
 

Balkonik STANDARD z czterema uchwytami ułatwiający wstawanie - składany.

Przeznaczenie:

Balkonik naprzemiennego chodu, aluminium, wysokość regulowana. Wzmocniona konstrukcja do 120kg, najwyższa stabilność dzięki
podwójnej ramie stalowej, solidne, wysokiej jakości rury aluminiowe oraz pewne uchwyty gumowe czynią ten balkonik
nieporównywalnym wytrzymałościowo ze wszystkimi innymi dostępnymi na rynku. Dodatkowo 4 uchwyty, które mają za zadanie ułatwić
wstawanie osobom starszym np. z krzesła, fotela, toalety.

Dane techniczne:

- waga: 2,5 kg 
- wysokość użytkowa: 88 do 100 cm 
- szerokość wewnętrzna, użytkowa: 51 cm 
- powierzchnia zajmowana na podłodze: 55 x 46 cm
- średnica rurek konstrukcyjnych: 22mm
- ilość stopni regulacji wysokości 5

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
Oprogramowanie sklepu: AptusShop
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