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Nasadka przegubowa do kul i lasek 18mm
 

Cena: 11,55 pln

Opis słownikowy

Producent Mikirad

Opis produktu
 

Nasadki (koncówki) na laski/kule/trójnogi/czwórwnogi.

 

Właściwości:

 

- średnica wewnętrzna:  ø 18 mm (pasuje na rurki ø 19,8 mm)
- średnica podstawy (zewn.):  ø 45 mm
- wysokość: 75 mm
- obrotowo pochylna górna część nasadki (przegub kulowy)
- gruby protektor na spodzie
- zastosowanie do wszystkich typów kul i lasek z naszej oferty
- waga: 0,12 kg

 

Cena dotyczy 1 szt.

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

https://dlapacjenta.pl
https://dlapacjenta.pl/nasadka-przegubowa-do-kul-i-lasek-18mm.html
http://www.aptusshop.pl/
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Parametry

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

Galeria
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