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Leżanka lekarska [id-755]
Cena brutto

1 458,00 zł

Cena netto

1 350,00 zł

Numer katalogowy

LS-S02

Opis produktu
Stabilny stelaż o stałej wysokości wykonany z profili metalowych malowanych proszkowo.
Trzy-segmentowe leże z regulowanym podgłówkiem standardowo wyposażonym w otwór na twarz i zatyczkę lub pełny
podgłówek.
Podgłówek regulowany sprężyną gazową.
Podnóżek regulowany poprzez mechanizm typu rastomat.
Jako opcje dostępne:
uchwyt do prześcieradła w rolce
półka dolna
podłokietniki
kółka z hamulcami
Dane techniczne:
Wysokość
Długość
Szerokość
Dopuszczalne obciążenie
Masa własna
Regulacja kąta podgłówka
Regulacja kąta podnóżka .

.

55 lub 70 cm
190 cm
55 lub 70 cm
150 lub 220 kg
37 kg
od -70o do +45o
od 0 do 35o

Produkt posiada dodatkowe opcje:
półka dolna: nie , dodaj (+ 117,00 zł )
podłokietniki: nie , dodaj (+ 303,00 zł )
uchwyt prześcieradła: nie , dodaj (+ 93,00 zł )
kółka: nie , dodaj (+ 141,00 zł )
otwór z zatyczką w podgłówku: nie , dodaj
maksymalne obciżenie: 150 kg , 220 kg (+ 65,00 zł )
wysokość: 55 cm , 70 cm
szerokość: 55 cm , 70 cm
kolory tapicerki: S01 , S02 , S03 , S04 , S05 , S06 , S07 , S08 , S09 , S10 , S11 , S12 , S13 , S14 , S15 , S16 , S17 , S18 , N01
(+ 324,00 zł ), N02 (+ 324,00 zł ), N03 (+ 324,00 zł ), N04 (+ 324,00 zł ), N05 (+ 324,00 zł ), N06 (+ 324,00 zł ), N07 (+
324,00 zł )
kolor stelaża: biały - RAL9003 , aluminium - RAL9006 , antracyt - RAL7016 , biały alpejski RAL9010 - antybakteryjny (+
260,00 zł )
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