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Charakterystyka i zalety taboretu

Taboret lekarski FLEXI

KARTA PRODUKTU

• kółka standardowe

Wyposażenie fabryczne

Tapicerka siedziska taboretu medycznego - paleta Standard

• kółka samohamujące zapobiegające
przesuwaniu się taboretu po wstaniu
użytkownika (kółka obracają się
tylko, gdy użytkownik obciąża taboret)

Wyposażenie opcjonalne

Rodzaj taboretu: taboret / stołek bez oparcia
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: 52-72 cm
Mechanizm TILT siedziska: Nie
Podnóżek - obręcz pod stopy: bez obręczy
Podstawa taboretu: 5-ramienna na kółkach
Materiał podstawy taboretu: stal chromowana
Maksymalne obciążenie: 150 kg
Głębokość siedziska [cm]: 35
Sposób regulacji wysokości siedziska: sprężyna gazowa -dźwignia ręczna pod siedziskiem
Średnica podstawy [cm]: 50
Kółka - materiał: tworzywo sztuczne z miękkim bieżnikiem, osłony ze stali chromowanej
Kółka - średnica [mm]: 50
Kółka - blokada jazdy: opcjonalnie kółka samohamujące
Szerokość całkowita [cm]: 50
Głębokość całkowita [cm]: 50
Wysokość całkowita [cm]: 72
Waga taboretu [kg]: 6
Numer katalogowy produktu: 01-TAB-0101-001
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: 1 rok
Producent: Meden-Inmed

Dane techniczne

• wysokość siedziska od podłoża 52-72 cm
• wygodne, okrągłe i obrotowe siedzisko tapicerowane
• średnica siedziska 35 cm
• elastyczna pianka PU wypełniająca siedzisko
• pneumatyczna regulacja wysokości sprężyną gazową
• dźwignia regulacji wysokości pod siedziskiem
• chromowana sprężyna gazowa
• atestowana tapicerka zmywalna w kolorach zgodnych z tapicerkami stołów rehabilitacyjnych Meden-Inmed
• stabilna podstawa 5-ramienna ze stali chromowanej z kółkami
• darmowa dostawa na terenie Polski

zobacz produkt w sklepie | sprawdź aktualną cenę

Podmiot odpowiedzialny za sklep EpicMED
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