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Uchwyt (poręcz) łazienkowy prosty (101)
 

Cena: 62,70 pln

Opis słownikowy

Producent Sapczech

Zastosowanie ułatwienia w łazience

Opis produktu
 

Uchwyt (poręcz) łazienkowy prosty dla niepełnosprawnych.

Zastosowanie:

Pomocny w utrzymaniu równowagi osobom niepełnosprawnym i chorym. Uchwyt nadaje się do zamontowania w łazience lub koło
łóżka.

Dostępne długości: 30 - 150cm (głębokość 9cm)

Średnica rurki fi 27mm

Kolor: biały (malowany farbą proszkową)

 

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

Długość 30cm (0,00 pln), 40cm (+ 3,00 pln), 50cm (+ 7,30 pln), 60cm (+ 10,20 pln), 70cm (+ 13,10
pln), 80cm (+ 17,50 pln), 90cm (+ 21,90 pln), 100cm (+ 26,20 pln), 110cm (+ 29,30 pln),
120cm (+ 33,60 pln), 130cm (+ 37,90 pln), 140cm (+ 42,30 pln), 150cm (+ 46,80 pln)
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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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