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Taboret medyczny z oparciem LEKO-OP
 

Cena: 1 159,00 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.

 

Właściwości:

- tapicerowane siedzisko pokryte łatwo zmywalną tkaniną
- budowa i zakres regulacji pozwala ograniczyć uciążliwości związane z ciężką pracą w pozycji siedzącej
- ekstra grube siedzisko
- podparcie pod plecy
- solidna konstrukcja, która zapewnia użytkowanie przez wiele lat

 

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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Zastosowanie:

Krzesła, fotele i taborety medyczne stanowią ważny element wyposażenia gabinetów lekarskich i medycznych.

 

Wymiary:

Min. wysokość, cm 65
Max. wysokość, cm 90
Średnica siedziska, cm 39
Grubość siedziska, cm 10
Średnica podstawy, cm 64
Wysokość oparcia, cm 28

 

Uwaga: Czas oczekiwania na meble medyczne wynosi 7-14 dni roboczych. Towar wysyłany jest bezpośrednio od producenta do
klienta.

 

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

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