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Stolik przyłóżkowy Diffusion blat 60x40 cm
 

Cena: 465,00 pln

Opis słownikowy

Producent Herdegen

Opis produktu
 

Stolik przyłóżkowy Diffusion blat 60x40.

 

Dane techniczne:

wymiary blatu cm 40x60
szerokość całkowita cm 44
długość całkowita cm 72
wysokość maks. cm 94
zakres regulacji cm 62 - 94
wymiary podstawy cm 44x72
waga kg 10
maksymalne obciążenie kg 10
grubość blatu mm 16

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
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Kolor: biały (421400)

 

Właściwości:

Możliwość regulacji zarówno pochylenia podstawy, jak i samego blatu, a także wysokości czynią serię DIFFUSION niezwykle użyteczną i
funkcjonalną w każdych warunkach używania, nie tylko przy łóżku, ale także np. przy fotelu. Obramowanie z tworzywa zapobiega
zsuwaniu się przedmiotów w pozycji pochylonej.
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