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Charakterystyka i zalety taboretu

Taboret lekarski TR-04S

KARTA PRODUKTU

• dwa rozmiary oparcia pleców do wyboru
• tapicerka z palety Standard - 1 rok gwarancji

Wyposażenie fabryczne

Tapicerka taboretu medycznego - kolory palety Standard Tapicerka taboretu medycznego - kolory palety Pres�ge

• tapicerka z palety Pres�ge - 5 lat gwarancji
Wyposażenie opcjonalne

Rodzaj taboretu: taboret z oparciem
Kształt siedziska taboretu: obrotowe okrągłe
Rodzaj siedziska taboretu: tapicerowane
Szerokość siedziska: ø35 cm
Regulacja wysokości siedziska: pneumatyczna - siłownik gazowy
Sposób regulacji wysokości: ręczny
Zakres regulacji wysokości: 59-84 cm
Mechanizm TILT siedziska: Nie
Podnóżek - obręcz pod stopy: z obręczą
Podstawa taboretu: 5-ramienna ze stopkami
Materiał podstawy taboretu: aluminium
Maksymalne obciążenie: 130 kg
Głębokość siedziska [cm]: 35
Sposób regulacji wysokości siedziska: sprężyna gazowa -dźwignia ręczna pod siedziskiem
Oparcie pod plecy: tapicerowane 30x10 cm lub 30x20 cm
Regulacja oparcia: w pionie +/- 10 cm
Podnóżek - materiał: obręcz z aluminium, wsporniki stalowe
Regulacja podnóżka: w pionie śrubą dociskową (na całej wysokości siłownika)
Średnica podstawy [cm]: 65
Szerokość całkowita [cm]: 65
Głębokość całkowita [cm]: 65
Wysokość całkowita [cm]: 120
Waga taboretu [kg]: 8
Numer katalogowy produktu: TR-04s
Certyfikacja produktu: CE
Gwarancja ogólna: 1 rok
Gwarancja na konstrukcję: 1 rok
Gwarancja na elementy pneumatyczne: 1 rok
Gwarancja na tapicerkę standardową: 1 rok
Gwarancja na tapicerkę premium: 5 lat
Producent: WS TECH

Dane techniczne

• wysokość siedziska 59-84 cm
• okrągłe i obrotowe siedzisko o średnicy 35 cm
• pneumatyczna regulacja wysokości siedziska sprężyną gazową
• dźwignia regulacji wysokości pod siedziskiem
• tapicerowane oparcie pleców w dwóch rozmiarach do wyboru
• elastyczna pianka PU wypełniająca siedzisko i oparcie pleców
• atestowana i bezszwowa tapicerka w dwóch wersjach i wielu kolorach do wyboru
• regulowana obręcz pod stopy wykonana z aluminium
• stabilna i solidna podstawa 5-ramienna z aluminium
• podgumowane stopki uniemożliwiające uślizg taboretu
• darmowa dostawa na terenie Polski
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