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Wiaderko toaletowe szare do krzesła toaletowego
 

Cena: 29,90 pln

Opis słownikowy

Producent Recomedic

Opis produktu
 

Wiadro toaletowe z pokrywką przeznaczone do stosowania jako zapasowe lub główne wiaderko do krzeseł i foteli toaletowych. Wiadra
używa się do zabezpieczania i transportu wydzielin fizjologicznych takich jak kał, mocz, czy wymiociny. Szczelna pokrywka zapobiega
rozprzestrzenianie się przykrych zapachów zawartości.

Produkt jest wygodny w przenoszeniu dzięki uchwytowi i łatwy w utrzymaniu czystości. W celu zwiększenia wygody utrzymania higieny
może być stosowane razem z workami z wkładem chłonnym.

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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Kolor: szary
Pokrywka: tak

Wysokość: 17,5 cm
Średnica wewnętrzna: 24,5 cm
Średnica zewnętrzna: 32 cm
Pojemność: ok 4 litry

 

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

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

https://dlapacjenta.pl
http://www.aptusshop.pl/
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

