Suihku- ja WC-tuoli M2, kelattava

Suihku- ja WC-tuoli M2, kelattava
M2-310
Kelattavan M2- suihku- ja WC-tuolin runko on valkoiseksi maalattua
ruostumatonta terästä. Tuoli sopii omatoimisille käyttäjille, jotka tarvitsevat vahvan
ja kestävärunkoisen tuolin peseytymistilanteisiin. Tuoli on saatavana joko edestä
avoimella hygienia-aukkoisella tai pyöreäaukkoisella istuimella. Istuin on
miellyttävän pehmeää PU-materiaalia, jossa on muotoilu istuma-asennon
tukemiseksi. Istuimen pohjassa on alusastian kiinnikkeet vakiona ja istuin on
helppo irrottaa huoltoa ja kuivatusta varten. Molempiin istuin vaihtoehtoihin on
saatavilla aukon peittolevy, joka on myös miellyttävän pehmeää PU-materiaalia.
Tuolin jarrut ovat uudistuneet ja ne sijaitsevat kiinnityshahlossa, jolloin ne eivät
pääse löystymään käytön aikana. Tuolin kelauspyörät ja -vanteet ovat kevyttä
magnesiumia, jotka antavat tuolin liikutteluun vakautta ja keveyttä
sekä helpottavat kynnysten ylittämistä. Kelauspyörät on irrotettavissa huoltoa
varten ja niiden akselit ja laakerit ovat ruostumatonta terästä. Vakiovarustukseen
sisältyy kaksi kaatumaestettä ja korkeussäädettävät, sivulle käännettävät ja
poisnostettavat jalkatuet. Tuolin käsituet ja selkänoja ovat myös miellyttävän
pehmeää PU-materiaalia.
Hinta 1324,92 € (alv 0%) / 1642,90 € (alv 24%)
Paino (kg)

16,00
Valmistaja:
HMN
Pesuohjeet
Puhdistetaan neutraalilla pesuaineliuoksella joko
siivouspyyhkeellä tai harjalla, jonka jälkeen huolellinen
huuhtelu ja kuivaus.
Voidaan pestä ja lämpödesinfioida koneellisesti (DEKO).
Lisävaruste

Kuvaus

M2-310341

Yhtenäinen istuinlevy perusmalli

M2-310343

Yhtenäinen istuinlevy hygienia-aukolliseen malliin

M2-310342

Istuin hygienia-aukolla

M2-310041

Alusastia, pyöreä, harmaa

M2-310048

Alusastia, ovaali, harmaa

M2-310226

Pohjeremmi

M2-310059

Päätuki

M2-310052

Vaakatasoon säädettävät jalkatuet

M2-310223

Vartalotuki oikea ja vasen M2-tuoliin

M2-310225

Vartalotuki oikea M2-tuoliin

M2-310224

Vartalotuki vasen M2-tuoliin
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M2-310227

Vartalotuki pidikkeet, pari M2 vakiotuoliin (ei Tip-malli)

Tuotevaihtoehdot
Tuotenumero

Tuote

Veroton hinta

Verollinen hinta

M2-310037
M2-310038

Suihku-ja wc-tuoli M2, kelattava, pyöreällä istuin aukolla
Suihku-ja wc-tuoli M2, kelattava, hygienia-aukolla

1324,92 €
1324,92 €

1642,90 €
1642,90 €
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