
 

tel. 17 225 01 23 zamowienia@dlapacjenta.pl
 
 

Kanjo standard - podnośnik wannowy bez tapicerki
 

Cena: 1 900,00 pln

Opis słownikowy

Producent DIETZ

Zastosowanie ułatwienia w łazience

Opis produktu
 

UWAGA: Zamówienie realizujemy wyłącznie na zasadzie przedpłaty na konto.

 

Podnośnik Kanjo standard zapewnia bezpieczeństwo i komfort podczas kąpieli.

- Pasuje do większości wanien

- Łatwy w obsłudze (mały i poręczny pilot)
- Odchylane oparcie ( 40 stopni)
- Przyjazny dla skóry
- Stabilny
- Składany - łatwe przechowywanie
- Czas ładowania baterii - 3h

 

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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KANJO to podnośnik, ułatwiający opuszczanie i podnoszenie osoby biorącej kąpiel w wannie. Jego zadaniem jest zapewnienie
bezpieczeństwa i ułatwienie kąpieli zarówno użytkownikowi, jak i jego opiekunowi. To zasilany w pełni akumulatorowo, samodzielny
podnośnik, niewymagający żadnej dodatkowej instalacji hydraulicznej ani elektrycznej, którego można używać zarówno w domu, jak i w
różnego rodzaju instytucjach.

 

Podnośnik wannowy można złożyć do niewielkich rozmiarów i rozłożyć na dwie części, co ułatwia jego przenoszenie, transport i
przechowywanie.

Podnośnik KANJO można łatwo umieścić w każdej standardowej wannie (Uwaga! istnieje kilka bardzo wąskich i wyprofilowanych typów
wanien, do których podnośnik nie jest przystosowany – szczegółowe informacje na temat kompatybilnych rozmiarów wanien można
znaleźć w części „Dane techniczne”).

Rama umieszczona jest na czterech nogach z przyssawkami, które można obracać, by dostosować podstawę do zaokrąglonego dna
wanny.

Zintegrowane uchwyty do wyciągania przy przyssawkach oraz system tylnego zwalniania umożliwiają proste wyjęcie podnośnika
KANJO z wanny.

 

Dane techniczne (rysunek 11):
Ciężar całkowity bez pilota: 10,5 kg
Ciężar siedziska: 6,8 kg
Ciężar oparcia: 3,7 kg
Ciężar pilota: 0,3/0,4 kg
Głębokość siedziska (A): 500 mm
Maks. głębokość siedziska (B) 455 mm
Min. wysokość siedziska: 65 mm
Głębokość całkowita (przy wyprostowanym oparciu) (C): 690 mm
Głębokość całkowita (przy opuszczonym oparciu) (C): 900 mm
Wysokość całkowita (D): 1105 mm
Wysokość oparcia (E): 680 mm
Szerokość oparcia (F): 350 mm
Szerokość siedziska ze skrzydełkami bocznymi (G): 710 mm
Szerokość siedziska bez skrzydełek bocznych: 375 mm
Rozmiar podstawy: 530 x 220 mm
Maks. odchylenie oparcia: 40°
Udźwig: 140 kg
Stopień ochrony siłownika przed wodą: IP66
Stopień ochrony pilota przed wodą: IP67
Czas pracy: 10% / 2 min - 90% / 18 min
Napięcie zasilania KANJO / KANJO Premium: 11,1 V / 14,8 V
Natężenie robocze KANJO / KANJO Premium: 5A / 5A
Akumulator: Li-ion
Czas ładowania przy niskim poziomie naładowania KANJO/KANJO Premium: 5h/1h
Poziom hałasu: Od / Do 49db(A) / 47db(A)

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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Parametry wanien / podnośników wannowych (rysunek 4):
A - długość dna wanny: >800mm
B - szerokość dna wanny (odległość między przyssawkami): 280-610mm
C - szerokość wanny na wysokości 8 cm (podstawa): >420mm
D - wysokość wanny z regulacją maks. 2 cm (akcesoria): <455mm
E - szerokość wanny na górze (zewnętrzna): <710mm
F - szerokość wanny na górze (wewnętrzna): <630mm

 

Medpunkt

 

 

Galeria
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