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Krzesło sanitarne toaletowe z pojemnikiem sanitarnym 9063
 

Cena: 637,00 pln

Opis słownikowy

Producent VERMEIREN

Opis produktu
 

 

Zamówienie na ten produkt realizowane jest wyłącznie z formą płatności "przedpłaty na konto".

Krzesło sanitarne nie składane 9063. Jest to odmiana modelu 9062, pozwalająca na regulację wysokości siedziska do podłoża.

 

Właściwości:

Miękkie, tapicerowane podłokietniki,
Wygodna siedzisko z otworem toaletowym , z poduszką przykrywającą całą płaszczyznę,

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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Podnoszone siedzisko toaletowe pozwala w łatwy sposób wyciągnąć wiaderko,
Wiaderko wyprofilowane tak aby w łatwy i precyzyjny sposób wylać zawartość. Wyposażone w ergonomiczny uchwyt siedziska.

 

Dane techniczne:

Do krzeseł toaletowych polecamy jednorazowe  torby z wkładem chłonnym, które łatwo wchłoną płyny ustrojowe. Jednocześnie
konstrukcja worka w łatwy i higieniczny sposób umożliwi pozbycie się wydzielin czy kału, bez potrzeby mycia za każdym razem.
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