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Wózek sanitarny z miękkim siedziskiem 380200
 

Cena: 900,00 pln

Opis słownikowy

Producent Herdegen

Opis produktu
 

Zamówienie na ten produkt realizujemy z formą płatności przedpłata na konto.

Wózek toaletowy z miękkim siedziskiem tapicerowanym oraz z pojemnikiem sanitarnym. Po wyciągnięciu pojemnika pod siedziskiem
wózek najeżdża na sedes. 

Wyposażony w:
- uchylne podłokietniki wykonane z miękkiego tworzywa oraz podnóżki ułatwiające transfer (zdejmowane)
- koła tylne wyposażone w hamulce
- siedzisko ABS ułatwia utrzymanie higieny

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

Dane techniczne
waga kg 14
Grubość siedziska: 3+2
wymiary siedziska cm 44x41
wymiary pokrywy cm 45x42
wymiary oparcia cm 30x47
materiał siedziska PCV
materiał oparcia PVC
szerokość użytkowa cm 45,5
wymiary podłokietników cm. 46x5
szerokość całkowita cm 55
głębokość całkowita cm 65
wysokość całkowita cm 95

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
https://dlapacjenta.pl/wozek-sanitarny-z-miekkim-siedziskiem-380200.html
product_info.php/products_id/2964
product_info.php/products_id/2964
http://www.aptusshop.pl/


 

tel. 17 225 01 23 zamowienia@dlapacjenta.pl
 
wysokość siedziska cm 56
materiał ramy stal
średnica koła mm 128
kolor granatowy
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