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Wanna przenośna z siedziskiem MARINELLA
 

Cena: 599,00 pln

Opis słownikowy

Producent Giganplast

Opis produktu
 

Zamówienie realizowane jest wyłącznie z formą płatności "przedpłata na konto". 

 

Wanna z siedziskiem MARINELLA

Właściwości:

Niewielka, lekka, przenośna wanna do użytku domowego. Pozwala na przeprowadzenie kąpieli, zabiegów higienicznych lub zabiegów
zdrowotnych w pokoju chorej czy starszej osoby bez potrzeby prowadzenia do łazienki. Może mieć również zastosowanie jako
turystyczna wanna w domku letniskowym, na wczasach, w ogrodzie.
 
Produkt polecany i szczególnie przydatny w przypadku starego budownictwa, w przypadku domów czy mieszkań, w których nie ma
łazienki albo wanny.
 
Wanna jest łatwa w utrzymaniu czystości nawet przy zastosowaniu domowych środków czystości, można dezynfekować np.
chloraminą, aldewirem, medicariną. Można ją  używać samodzielnie jako pomoc podczas opieki nad osobą chorą.

Wymiary zewnętrzne:

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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- wysokość całkowita 52cm
- długość: 105cm
- szerokość: 65cm

Wymiary wewnętrzne:

- wysokość 35 - 51,5cm
- długość 91cm
- szerokość: 52,5cm

Wymiary stopnia wewnątrz wanny:

- wysokość: 13,5cm
- długość 40cm
- szerokość 43cm

Wymiary podstawy wewnątrz wanny (dotykającej podłoża):
- długość 37cm
- szerokość 40cm

- średnica odpływu 5,5cm - UWAGA: odpływ nie jest wycięty. Znajduje się on w podstawie wanny, która dotyka podłoża.

Podane wymiary mają charakter orientacyjny.

 

Materiał: polietylen
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