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Poduszka żelowa do siedzenia - plaster miodu - nakładka na
krzesło
 

Cena: 42,90 pln

Opis słownikowy

Producent Nieokreślony

Opis produktu
 

Żelowa poduszka do siedzenia o konstrukcji plastra miodu. Wykonana z miękkiego i trwałego tworzywa żelowego, zwiększa komfort
siedzenia i pasuje do większości krzeseł.

Poduszka i jej żelowa konstrukcja sprawiają że zwiększa się komfort siedzenia nawet na twardych krzesłach lub innych powierzchniach,
ponadto wspiera kręgosłup i zdrową postawę. Jest odpowiednia do użytkowania w biurze, w domu, w samochodzie, na wózku
inwalidzkim, czy poza domem np. na ławce.

Właściwości:

Dzięki strukturze plastra miodu umożliwia cyrkulację powietrza.
Zrównoważona ergonomiczna forma.
Zdejmowany, antypoślizgowy, zmywalny pokrowiec
Pozostaje chłodna w dotyku
Zachowuje swój kształt
Pochłania punkty nacisku.
Antypoślizgowa

 

Materiał: tworzywo żelowe
Kolor poduszki: niebieski
Kolor pokrowca: czarny
Wymiary: 36cm x 32cm
Wysokość: 4cm (2cm w najniższym punkcie)

Zawartość opakowania:
- poduszka żelowa do siedzenia
- antypoślizgowy pokrowiec zapinany na suwak

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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