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Krzesełko prysznicowe - model III Swift (OL0254c)
 

Cena: 690,00 pln

Opis słownikowy

Producent Żyj łatwiej

Opis produktu
 

Krzesełko prysznicowe - model III (Etac Swift)

Właściwości

Krzesełko prysznicowe dzięki elastycznym nakładkom na nogi stoi stabilnie nawet na nierównej powierzchni. Wysokość siedziska łatwo
regulować teleskopowymi nogami. Jeśli jest taka potrzeba można ustawić przednie i tylne nogi w różnych wysokościach uzyskując tym
samym zwiększony kąt nachylenia siedziska. Krzesełko prysznicowe dzięki niewielkiej wadze i kompaktowej budowie jest łatwe do
przechowywania i transportu. Wykonane jest z nierdzewnych elementów. Można je przystosować do potrzeb użytkownika montując lub
demontując podłokietniki i oparcie. 

Wymiary krzesełka :
 
Wysokość siedziska: 42-57 cm
Wysokość z oparciem: 80-95 cm
Powierzchnia siedziska: 41x54 cm
Całkowita szerokość stołka z podłokietnikami: 56 cm
Głębokość: 47/50 cm

Szerokość między podłokietnikami: 45 cm

Wymiary zewnętrzne krzesełka przy nóżkach:

Dla stabilnego ustawienia krzesełka wymagana jest powierzchnia:
szerokość- 53cm (szerokość z nóżkami)
głębokość- 48cm (szerokość z nóżkami)

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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Nośność: 130 kg
Kolor - szary

Atesty: produkt oznakowany międzynarodowym znakiem CE jako produkt medyczny klasy I, co oznacza, że spełnia wymogi ochrony
zdrowia, zawarte w dyrektywie 93/42/E.
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