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Rampa / szyny podjazdowe 692 (0,9-1,8m)
 

Cena: 1 500,00 pln

Opis słownikowy

Producent VERMEIREN

Opis produktu
 

 

Bardzo wygodne w użyciu, aluminiowe, składane szyny ułatwiające transport wózka samochodem. Powierzchnia jezdna pokryta jest 
antypoślizgową powierzchnią dla lepszej trakcji.

Zamówienie na ten produkt realizowane jest na zasadzie przedpłaty na konto. Czas realizacji zamówienia wynosi 14-21 dni.

Aluminiowe składane rampy podjazdowe umożliwiają wjazd szczególnie ciężkich wózków z napędem elektrycznym. Powierzchnia, po
której jedzie wózek pokryta jest powierzchnią antypoślizgową dla lepszej trakcji. Rampy posiadają antypoślizgowe nakładki dla lepszej
przyczepności i uchwyty ułatwiające przenoszenie.

 

Właściwości

długość po rozłożeniu: 1,8 m
długość po złożeniu: 92 cm
szerokość całkowita: 37 cm
maksymalne obciążenie: 150 kg na rampę

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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w zestawie torba do przechowywania
zestaw zawiera dwie rampy

 

 

Galeria
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