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Laska aluminiowa składana
 

Cena: 51,00 pln

Opis słownikowy

Producent Rehafund

Opis produktu
 

Właściwości:

• przeznaczona jest do poruszania się, asekuracji podczas chodzenia
• wykonana z anodyzowanego aluminium
• wygodny, profilowany uchwyt wykonany z drewna, pasuje do obu dłoni
• posiada antypoślizgową gumową nasadkę
• dla ułatwienia regulacji wysokości zastosowano przyciski typu „C-clip”
• składana z czterech części
• elegancki i nowoczesny wygląd
• posiada wygodną pętelkę na rękę by nie musieć jej odkładać kiedy jest potrzebna wolna ręka.
• dostępna w dwóch kolorach: RF-520 (czarna); RF-521 (brązowa)

Zastosowanie:
Sprzęt pomocniczy do poruszania się, asekuracja podczas chodzenia.

Dane techniczne
maksymalne bezpieczne obciążenie: 127 kg
regulacja wysokości: 787 - 889 mm
waga: 0,35 kg

 

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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Parametry

Kolor Brązowy (0,00 pln), Czarny (0,00 pln)
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