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Wózek sanitarny / toaletowy 9300
 

Cena: 3 000,00 pln

Opis słownikowy

Producent VERMEIREN

Opis produktu
 

Zamówienie realizowane jest wyłącznie na zasadzie przedpłaty na konto.

Wózek sanitarny model 9300.

Bardzo wygodny wózek wyposażony w komfortową tapicerkę z pojemnikiem sanitarnym, wyposażony w ściągane podłokietniki oraz
podnóżki z regulowanym kątem nachylenia i podparciem na podudzie. Dodatkowym atutem jest możliwość regulacji kąta nachylenia
oparcia.

Razem z tym produktem polecamy torbę do zbiórki wydzielin (kał / mocz) z wkładką chłonną CLEANIS.

Wózek sanitarny model 9300 jest konstrukcją , która łączy w sobie dwie funkcje:
1. Funkcję wózka stabilizującego plecy,
2. funkcję wózka toaletowego,

Wyposażony standardowo w:
- bardzo wygodną, komfortową tapicerkę
- odchylane do 25° oparcie , skonstruowane w sposób umożliwiający samodzielne obsługiwanie przez użytkownika siedzącego na
wózku (zrówna rozkładanie oparcia jak również składanie),
- odchylane do poziomu podnóżki z podparciem łydek,
- pojemnik sanitarny pod siedziskiem,
- tapicerowana podłużna zatyczka toaletowa siedziska.
- demontowalne podłokietniki,
- demontowalne całe oparcie.

Parametry techniczne:

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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Długość wózka (podnóżki opuszczone): 1080mm
Długość wózka (podnóżki podniesione 90st.): 1260mm (min.) - 1400mm (max.)
Wysokość całkowita (z oparciem): 1070mm
Szerokość siedziska: 460mm
Szerokość całkowita wózka: 660mm
Głębokość siedziska: 440mm
Wysokość siedziska: 550mm
Wysokość oparcia: 560mm
Regulacja kąta oparcia: 0-25 st.
Wysokość podłokietnika (poduszka - siedzisko): 250mm
Wysokość podłokietnika (poduszka - podłoga): 770 mm
Koła przód (nie pompowane): 200x50mm
Koła tył (nie pompowane): 24" x 1" 3/8
Ciężar wózka (+podnóżki + podłokietniki): 25,5kg
Wytrzymałość (max. obciążenie): 100kg
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