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Balkonik trzyfunkcyjny RF-131
 

Cena: 203,00 pln

Opis słownikowy

Producent Rehafund

Opis produktu
 

Trzyfunkcyjny balkonik rehabilitacyjny stanowiący uniwersalne rozwiązanie dla osób z ograniczoną zdolnością ruchową lub problemami
w utrzymaniu pozycji pionowej. 

Funkcje balkonika:
- przestawna - obydwa ramiona są zablokowane i poruszają się tak samo oraz z kołami, co pozwala na ograniczenie siły potrzebnej do
przesunięcia balkonika
- krocząca - obydwa ramiona balkonika przesuwają się niezależnie naśladując wzorzec chodzenia
- transportowa - na przodzie balkonika można zamontować parę dodatkowych kół

Charakterystyka:
- funkcje kroczącą i przestawną można zmieniać za pomocą przycisku blokującego
- zdejmowana para kółek zmieniająca funkcję na transportową
- składany
- regulacji wysokości ułatwia zastosowanie przycisku typu „C-clip”
- wygodne rączki zapewniają lepsze chwytanie
- rama wykonana z eleganckiego, anodyzowanego aluminium
- gumowe, antypoślizgowe nasadki na wszystkich stopkach

Dane techniczne
głębokość: 51 cm
waga: 2,40 kg (bez kół) / 2,75 kg (z kołami)
maksymalna szerokość: 57 cm (bez kół) / 60 cm (z kołami)
regulacja wysokości: 77-95 cm (bez kół) / 79-97 cm (z kołami)
maksymalne bezpieczne obciążenie: 100 kg

 

 

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

Kolor Brązowy (0,00 pln), Niebieski (0,00 pln), Szary (0,00 pln)

Galeria
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