Suihku- ja wc-tuoli Nielsen Line, kelattava

Suihku- ja wc-tuoli Nielsen Line, kelattava
313036/313035
Nielsen Line –tuolien runko on valkoiseksi pulverimaalattua vahvaa alumiinia.
Tuoli on saatavilla joko muovisella tai verkkoselkäosalla. Muovinen selkäosa
antaa hyvän tuen ja se on helppo puhdistaa. Verkkoselkäosa mukautuu käyttäjän
selän mukaisesti. Tuolin ergonomisesti muotoiltu istuin antaa hyvän tuennan tuolin
käyttäjälle, helpottaa alapesuja, ja se on helppo irrottaa ilman
työkaluja puhdistusta varten. Istuimen alla on irrotettavat alusastian kiinnikkeeet.
Tuolin käsituissa on mukavat ja luistamattomat TPE-päällysteet, jotka antavat
lisäpitoa tuoliin ja tuolista siirryttäessä. Käsituet kääntyvät yläasentoon ja ne
voidaan irrottaa helposti nostamalla 45° kulmaan ja vetämällä sivullepäin, tämä
helpottaa tuoliin sivukautta siirryttäessä. Tuolissa on 125 mm tukipyörät ja 24”
kelauspyörät. Tuoliin sisältyy vakiona kaksi kaatumaestettä ja korkeus- ja
kulmasäädettävät jalkatuet, jotka on helppo tarvittaessa irrottaa ilman työkaluja.
Tuoliin on saatavilla useita eri lisävarusteita, joiden avulla tuoli voidaan varustaa
erilaisiin tarpeisiin. Tarkemmat mittatiedot nähtävillä mittataulukosta. Tuoli
toimitetaan osissa. Ominaisuuksia: Istuimessa irrotettavat alusastian kiinnikkeet
Sivulle kääntyvät ja korkeussäädettävät jalkatuet, jalkalevyissä kulmasäätö
vakiona Ylös kääntyvät ja irrotettavat käsituet Aukon peittolevy ja pehmeä istuin
lisävarusteena Runko vahvaa alumiinia, ei ruosteenestokäsittelyä Tuolissa on
selkänoja muovia tai verkkokangasta Tuolin voi peruuttaa wc-istuimen päälle
Paino (kg)

18,60
Valmistaja:
HMN
Pesuohjeet
Pinnat voidaan puhdistaa pesuliuoksella, jonka pH 5-9.
Voidaan pestä ja lämpödesinfioida koneellisesti (DEKO).
Nielsen Line
kelattavamuoviselkäosalla 313036

Nielsen Line
kelattavaverkkoselkäosalla 313035

Istuinleveys

48,5 cm

48,5 cm

Istuinsyvyys

45 cm

45 cm

Istuinkorkeus

53 cm / 59 cm

53 / 59 cm

Käsitukien väli

47,5 cm

47,5 cm

Kokonaisleveys ilman käsitukia /
käsituilla

62 cm / 67 cm

62 cm / 67 cm

Pyörät

Ø 125 mm / 24"

Ø 125 mm / 24"

Maksimikäyttäjäpaino

150 kg

150 kg

Kokonaispaino ilman jalkatukia /
jalkatuilla

17 kg / 18,6 kg

16,6 kg / 18,2 kg
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Tuotevaihtoehdot
Tuotenumero

Tuote

Veroton hinta

Verollinen hinta

313035
313036

Suihku- ja wc-tuoli Nielsen Line, kelattava verkkoselkänoja
Suihku- ja wc-tuoli Nielsen Line, kelattava muoviselkänoja

995,74 €
855,24 €

1234,72 €
1060,50 €
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