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Wózek prysznicowo-toaletowy Clean 24 z dużymi kołami
 

Cena: 3 490,00 pln

Opis słownikowy

Producent ETAC

Zastosowanie ułatwienia w łazience

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.

Wózek toaletowo-prysznicowy Clean 24 z dużymi tylnymi kołami dla niezależnych użytkowników do samodzielnego poruszania się.
Łatwy w obsłudze i napędzie. Cechy wyróżniające go na rynku to doskonała zwrotność i łatwość transferu.

Właściwości:

- Wózek Clean 24 ma doskonałą zwrotność.
- Tylne koła 24 umożliwiają zmaksymalizowanie zdolności manewrowej, która sprawia, że wózek jest łatwy w prowadzeniu bez
narażania się
na urazy.
- Łatwe i bezpieczne transfery.
- Umiejscowienie siedziska względem dużego koła, pozostawia wystarczającą ilość wolnego miejsca dla przeprowadzenia bezpiecznych
transferów bocznych (przesiadania się).
- Ponadto uchwyty hamulcowe są umieszczone tuż pod powierzchnią siedziska, żeby nie utrudniać transferu, ale nadal być w zasięgu

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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ręki.

Dodatkowo do wózka prysznicowego-toaletowego można dokupić pojemnik z pokrywą i uchwytami, stwarzając konfigurację wózka
toaletowego.

1) wiaderko z pokrywką i rączką w cenie 179 zł

2) uchwyty do wiaderka w cenie 89 zł

(opcje dodatkowe proszę podać w komentarzu do składanego zamówienia)

 

Parametry techniczne:

szerokość całkowita 69 cm

szerokość między podłokietnikami 43,5 cm
wysokość siedzenia 55 cm
szerokość siedziska 48 cm
głębokość siedziska 44 cm
waga wózka 20 kg
maksymalna waga użytkownika 130 kg

Materiały:

tylny adapter koła: aluminium
tylne koła: poliamid, opony pełne
podwozie: malowane proszkowo rury stalowe
siedzisko / oparcie: polipropylen
podłokietniki: polipropylen
podnóżek: tworzywo polipropylenowe
hamulce kółek: poliamid
łożysko kulkowe: poliamid / TPE

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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Atesty: produkt oznakowany międzynarodowym znakiem CE jako produkt medyczny klasy I, co oznacza, że spełnia wymogi ochrony
zdrowia, zawarte w dyrektywie 93/42/E.

Medpunkt

 
 

Parametry

Wiaderko z uchwytami Nie (0,00 pln), Tak (+ 268,00 pln)
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