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Rollator / balkonik aluminiowy lekki QUADRI LIGHT
 

Cena: 616,00 pln

Opis słownikowy

Producent VERMEIREN

Opis produktu
 

Rollator / balkonik QUADRI LIGHT pozwala poczuć w pełni swobodę jaką daje możliwość poruszania się w sposób bezpieczny i
komfortowy. Funkcjonalność i nowoczesny design idą w parze. Odpowiednio duży rozmiar kół przednich umożliwi w łatwy sposób
pokonywanie różnej wysokości krawężników i progów. QUADRI LIGHT jest projektem spełniającym wymagania ergonomii, trwałości,
funkcjonalności oraz komfortu. Aluminiowa lekka konstrukcja i łatwość składania wprowadza wygodę w przechowywaniu oraz
przewożenie nawet w małych autach. Przy niewielkiej wadze 7,25 kg QUADRI LIGHT gwarantuje olbrzymią wytrzymałość do 130 kg.

Główne zalety:

- Składany na płasko,
- uchwyt na kule,
- siedzisko,
- Uchwyty ergonomiczne,
- regulacja wysokości rączek,
- koszyk na zakupy,
- blokada składania.

Przeznaczenie:
Rolator służy do podparcia dla osób, które mają nie wystarczająco siły w nogach podczas samodzielnego stania, lub poruszania się.
Gwarantuje lepszą stabilność, podparcie i bezpieczeństwo podczas chodzenia. Aczkolwiek nie może być używany przez osoby ze
słabymi rękami z dysfunkcjami ramion oraz przez osoby z zachwianym poczuciem równowagi. Rolator może być używany na zewnątrz i
wewnątrz pomieszczeń. Z Rolatora należy korzystać wyłącznie na powierzchniach, na których wszystkie cztery koła dotykają podłoża.

Dane techniczne:

Szerokość całkowita: 650 mm

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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Głębokość siedziska: 200 mm
?Szerokość siedziska : 450 mm
?Wysokość siedziska : 610 mm
?Wysokość całkowita: 805?930 mm
?Długość całkowita: 700 mm
?Waga: 7,25 kg
?Maksymalne obciażenie: 130 kg
?Koła : przód: 8??, tył: 7??
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