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Nasadka / nakładka podwyższająca na sedes z uchwytami
CLIPPER VI
 

Cena: 405,00 pln

Opis słownikowy

Producent Herdegen

Opis produktu
 

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

 

Nasadka podwyższająca na sedes z uchwytami.

 

Przeznaczenie:

- nasadka przeznaczona jest do umieszczenia na standardowej muszli sedesowej. Podwyższa sedes o 11 cm. Nasadki sedesowe nadają
się do większości popularnych muszli, włączając muszle typu "compact".

Nasadka ta posiada poręcze boczne, które można zdjąć lub odsunąć. Wyposażona jest również w stelaże boczne, które powodują, że

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
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informacje.
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mocowanie nasadki jest bardziej stabilne.

 

Dane techniczne:

- Materiał PCV
- Maksymalna waga użytkownika 100 kg.
- Waga: 5,2 kg
- Wymiary wewnętrzne: 22 x 25,5 cm,
- Wymiary zewnętrzne: 39 x 47 cm,
- Wysokość: 11 cm.
- Dopuszczalne obciążenie: 100 kg.
- Odległość pomiędzy podłokietnikami: 54 cm.
- Wysokość całkowita: 96 cm;
- Szerokość całkowita: 60 cm;
- Wykonanie ramy: stal zabezpieczona proszkowo;
- Regulacja: 6 stopniowa, co 2,5 cm. (reg. za pomocą przycisków)

 

Gwarancja:

 

- produkt objęty jest 12 miesięczną gwarancją od daty sprzedaży.
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