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Fotel NORMANDIE - wersja standard
 

Cena: 2 062,00 pln

Opis słownikowy

Producent VERMEIREN

Opis produktu
 

 

Fotel NORMANDIE wersja standard (bez kółek)

 

UWAGA: Zamówienie realizujemy wyłącznie na zasadzie przedpłaty na konto. Termin realizacji do 15 dni roboczych.

 

Fotel NORMANDIE bardzo wygodny fotel kozetka dla osób starszych przebywających w mieszkaniach prywatnych oraz domach
pomocy społecznej. Pozwala wygodnie siedzieć oraz zmienić pozycję oparcia przez samego pacjenta.

 

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: 23-05-2023
Oprogramowanie sklepu: AptusShop
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Właściwości:

regulacja wysokości podłokietników,
odchylane płynnie oparcie,
odchylane podparcie pod łydki,
w standardzie dwa małe kółeczka do łatwego przemieszczania fotela

 

Do fotela można dokupić wiele dodatków, które rozbudowują jego możliwości o nowe funkcje.

W celu wybrania dodatkowych opcji prosimy o kontakt przez zakupem.

 

Fotel występuje w kilku kolorach tapicerki. Proszę w komentarzu do składanego zamówienia podać wybrany nr koloru:

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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Dane techniczne:

Szerokość: 660 mm

Długość:760 mm

Wysokość: 1200 mm

Wysokość oparcia: 780 mm

Szerokość siedziska: 540 mm

Wysokość siedziska: 510 mm

Waga: 26 kg

Max obciążenie: 130 kg
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