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Stół rehabilitacyjny / kozetka / leżanka SRP podwyższony
 

Cena: 899,00 pln

Opis słownikowy

Producent U.B.M. Meble Medyczne

Opis produktu
 

Zamówienie na ten produkt realizujemy na Państwa indywidualne zamówienie, w związku z czym dostępna forma płatności to "przedpłata na
konto", a zakupiony towar nie podlega zwrotowi ani wymianie.

Stół rehabilitacyjny / kozetka / leżanka SRP Podwyższony

 

Właściwości:

- solidna konstrukcja kozetki pozwala użytkownikowi na pewną eksploatację

- materiały dobrej jakości zastosowane do produkcji leżanki zapewniają ładny wygląd i łatwe utrzymanie czystości
- stół rehabilitacyjny standardowo wyposażony jest w wieszak na prześcieradło jednorazowe
- możliwość poziomowania na nierównym podłożu przy pomocy wykręcanej stopki
- stół posiada konstrukcję metalową malowaną na biało

 

Zastosowanie:

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/stol-rehabilitacyjny-kozetka-lezanka-srp-podwyzszony.html
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Stoły rehabilitacyjne przeznaczone są do masażu suchego oraz innych zabiegów leczniczych w szpitalach, sanatoriach i innych
jednostkach służby zdrowia

 

Charakterystyka

Stoły te jak wszystkie nasze meble medyczne wykonane są z kształtowników stalowych, pokrytych farbą proszkową. Leże i wezgłowie
jest wykonane z płyty wiórowej obitej pianką poliuretanową i obszyte materiałem skóropodobnym zmywalnym. Wyposażone są w
regulację kąta pochylenia wezgłowia

 

Dane techniczne:

- całkowita szerokość 550mm

- całkowita długość 1880mm
- całkowita wysokość 810mm
- kąt nachylenia wezgłowia +/-40st.
- masa 28,6kg
- dopuszczalne obciążenie 180kg

 

Uwaga: Czas oczekiwania na meble medyczne wynosi do 21 dni roboczych. 

 

WZORNIK KOLORÓW (prosimy o podanie nr koloru w komentarzu do składanego zamówienia):

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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UWAGA: Prezentowane kolory mogą się różnić od oryginałów. Uzależnione jest to od indywidualnych ustawień monitorów.
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