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Trójnóg laska z regulowaną wysokością dla dzieci
 

Cena: 93,90 pln

Opis słownikowy

Producent Warsztat Julia Okrutna

Opis produktu
 

Laska trójnóg wykorzystywana  podczas  chodzenia - wersja dla dzieci.

Zapewnia wsparcia oraz zwiększenie zdolności do poruszania się bez obecności innej osoby. Laska posiada trzy nogi. Wykonana ze stali
galwanizowanej (modele dziecięce); rurka pionowa regulowana wykonana jest z anodowanego aluminium, nasadki wykonane są z gumy;
rękojeść wykonana z polipropylenu (PP).

Gwarancja: 12 m-cy

Parametry standardowe:
- rama podstawy stalowa
- rurka wew. aluminiowa
- rękojeść z PP
- wysokość laski: 53cm - 67cm
- dł. x szer. podstawy: 27cm x 28cm
- waga netto: 0,5kg
- nasadka gumowa: ∅ 14
- maks obciążenie: 30kg
- Tolerancja wymiarów: ± 1cm / ± 0,1kg

 

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
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Parametry

Kolor Czarny (0,00 pln), Czerwony (0,00 pln), Niebieski (0,00 pln), Szary (0,00 pln)
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