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Wózek prysznicowo - toaletowy Frankfurt o udźwigu do 130
kg
 

Cena: 2 558,00 pln

Opis słownikowy

Producent Rebotec

Opis produktu
 

Wózek prysznicowo - toaletowy Frankfurt

UWAGA: Zamówienie na ten produkt realizujemy wyłącznie z formą płatności "przedpłata na konto".

Właściwości:

- ergonomicznie uformowane oparcie na plecy
- łatwe siadanie i zsiadanie dzięki odchylanym podłokietnikom
- wyściełane siedzisko z higienicznym wycięciem
- odchylane i zdejmowane podnóżki
- calowe kółka, tylne z hamulcami
- materiał: odporny na ubrudzenia, łatwe czyszczenie powszechnie dostępnymi na rynku środkami czystości, mała waga, przyjazny dla
skóry, żadnych rogów i kantów
-Certyfikat CE dopuszczający ciężar użytkownika do 130 kg

Dane techniczne:

- głębokość całkowita:  87 cm
- szerokość całkowita:  56 cm
- głębokość siedziska:  45 cm
- wysokość siedziska:  56-61cm
- szerokość siedziska:  46 cm
- waga:  16,2 kg

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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