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Charakterystyka i zalety stołu

Stół rehabilitacyjny SS-E01 Express

KARTA PRODUKTU

• szerokość leża 70 cm
• zagłówek bez podłokietników
• otwór na twarz z zatyczką w zagłówku
• przewodowy pilot ręczny do sterowania regulacją
wysokości
• tapicerka z palety Standard
• rama dolna lakierowana proszkowo na kolor
biały RAL9003
• podstawa na 4 podgumowanych stopkach
z regulacją poziomowania

Wyposażenie fabryczne
• system kół opuszczanych
• wieszak na podkłady higieniczne w rolce

Wyposażenie opcjonalne

Gabaryt przesyłki z produktem: paleta 200x80cm
Kraj producenta: Polska
Gwarancja ogólna: 2 lata
Gwarancja na konstrukcję: 2 lata
Gwarancja na elementy elektryczne: 1 rok
Gwarancja na elementy pneumatyczne: 1 rok
Gwarancja na tapicerkę: 2 lata
Gwarancja - gwarant: gwarantem jest producent wyrobu
Serwis: fabryczny producenta
Nr katalogowy wyrobu u producenta: SS-E01 Express
Przeznaczenie stołu: rehabilitacja | masaż
Model stołu (seria): SS
Leże - liczba sekcji: 2 sekcje
Konstrukcja ramy stołu: prostokątna
Długość leża: 200 cm
Szerokość leża: 70 cm
Wysokość - zakres regulacji: 48-100 cm
Regulacja wysokości: elektryczna
Rama sterująca wysokością: niedostępna
Dopuszczalne obciążenie: 160 kg
Pozycja Pivota: Nie
Funkcja fotela: Nie
Pozycja Trendelenburga: Nie
Pozycja antyTrendelenburga: Nie
Podłokietniki w zagłówku: niedostępne
System jezdny: 4 koła opcja dodatkowa
Sposób regulacji wysokości: siłownikiem elektrycznym
Pilot ręczny przewodowy: w standardzie
Pilot ręczny bezprzewodowy: opcja niedostępna
Pilot nożny przewodowy: opcja niedostępna
Pilot nożny bezprzewodowy: opcja niedostępna
Regulacja wysokości ramą wokół stołu: opcja niedostępna
Podłokietniki w zagłówku: opcja niedostępna
Długość sekcji zagłówka (cm): 44
Sposób regulacji zagłówka: pneumatyczny - sprężyna gazowa
Zakres regulacji zagłówka: -70° do +40°
Długość sekcji lędźwiowo-nożnej (cm): 155
Sposób regulacji sekcji lędźwiowo-nożnej: bez regulacji
Podgrzewanie leża: opcja niedostępna
Otwory w leżu: 1 otwór w zagłówku
Zaślepki do otworów w leżu: w standardzie
Relingi do pasów stabilizacyjnych: obustronne w sekcji lędźwiowej
Wieszak na podkłady w rolce: opcja dodatkowa
System jezdny - typ: system kół opuszczanych - opcja dodatkowa
Zasilanie: AC | 230 V | 50 Hz
Waga stołu (kg): 90

Dane techniczne

• rekomendowany do placówek ochrony zdrowia z dostępnością osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich
• 2-częściowe leże o szerokości 70 cm
• elektryczna regulacja wysokości leża przewodowym pilotem ręcznym w zakresie 48-100 cm od podłoża
• łożyskowany mechanizm zmiany wysokości leża
• zagłówek regulowany sprężyną gazową w zakresie -70° do +40°
• otwór do oddychania z zatyczką w sekcji zagłówka
• zaokrąglone narożniki leża
• relingi boczne do pasów stabilizujących pacjenta
• maksymalne dopuszczalne obciążenie do 160 kg
• solidna i stabilna rama metalowa lakierowana proszkowo na kolor biały lub aluminiowy
• leże wypełnione elastyczną pianką poliuretanową
• atestowana i bezszwowa tapicerka w wielu kolorach do wyboru z palety Standard
• dostępne dodatkowe wyposażenie (system kół opuszczanych i wieszak na podkłady)
• certyfikowany wyrób medyczny
• darmowa dostawa pod adres budynku na terenie Polski (przesyłka paletowa)
• darmowa usługa Raben ADV (telefoniczne awizo o planowanej godzinie dostawy)
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Tapicerka stołu rehabilitacyjnego - kolory palety Standard
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