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Ławeczka na wannę z obrotowym siedziskiem (ZL0293)
 

Cena: 283,50 pln

Opis słownikowy

Producent Żyj łatwiej

Opis produktu
 

Ławeczka na wannę Vera z obrotowym siedziskiem, to innowacyjna pomoc dla osób z ograniczoną sprawnością fizyczną
wykorzystywana podczas kąpieli. Prezentowany model został wyposażony w obrotowy dysk, który ułatwia transfer użytkownika    do /z
wanny.

Ławka na wannę z obracanym siedziskiem obraca się o 360°, umożliwiając przenoszenie pacjenta ponad brzegiem wanny. Ławkę
można zablokować w czterech ustawieniach co 90 stopni. Pacjent siada na poduszce obrotowej od zewnętrznej strony wanny, a
następnie obraca się do wnętrza wanny, aby wziąć kąpiel lub prysznic.

Poduszkę obrotową można unieruchomić w czterech pozycjach co 90°, umieszczając języczek podstawy dysku w jednym z czterech
otworów blokujących. Można także przesuwać dysk obrotowy bliżej lub dalej od rączki zamontowanej na ławce (w zakresie 10 cm).

Zamontowana z boku wyprofilowana rączka stanowi dodatkowe wsparcie podczas wchodzenia do wanny i w czasie kąpieli.

Ławka wannowa z obrotowym siedziskiem posiada także regulowany system mocujący. Pasuje do wanien o wewnętrznej szerokości: 56
-68 cm. Jest łatwa w montażu.

Wykonana z wysokiej jakości tworzywa PCV jest łatwa w utrzymaniu czystości. Można ją czyścić ogólnie dostępnymi detergentami.

Cechy produktu:

- wyposażona w obrotowy dysk- obrót 360°
- blokada w czterech ustawieniach co 90 stopni
- montowana wyprofilowana rączka
- możliwość zmiany pozycji dysku obrotowego względem środkowej osi ławeczki
- antypoślizgowa powierzchnia
- regulowany system mocujący
- łatwa w montażu
- zintegrowana mydelniczka
- wykonana z wysokiej jakości tworzywa PCV
- łatwa w utrzymaniu czystości

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 techniczne:
Szerokość 73 cm
Głębokość: 35,5 cm
Wysokość 7 cm
Średnica dysku 32 cm
Wewnętrzna szerokość wanny 56 -68 cm
Waga 3,80 kg
Dopuszczalna waga użytkownika 130 kg
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jakichkolwiek wyrobów medycznych, środków farmaceutycznych czy form terapii. Wszelkie decyzje w w/w kwestii należy konsultować z
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informacje.
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