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Stół zabiegowy - regulacja
elektryczna - SP-E01 [id-778]
Cena brutto

3 439,00 zł

Cena netto

3 184,26 zł

Numer katalogowy

SP-E01

Opis produktu
Stół SP-E01 - stabilna stalowa konstrukcja pokryta farbą proszkową.

Dwuczęściowe leże wykonane ze sklejki z otworem (lub bez) na twarz i zatyczką w podgłówku.

Regulacja wysokości stołu odbywa się elektrycznie, przy pomocy pilota ręcznego.
Podgłówek regulowany sprężyną gazową.

Dostępne jako opcje dodatkowe:

podłokietniki
wieszak na podkład
system kółek jezdnych
pilot nożny
Dane techniczne:
Długość

200 cm

Szerokość

65/70/80 cm

Wysokość

52-92 cm

Regulacja kąta
podgłowka

-70o do 40o
88 kg

Masa własna
160 kg
Maksymalne obciążenie

Produkt posiada dodatkowe opcje:
uchwyt prześcieradła: nie , dodaj (+ 93,00 zł )
sytem jezdny: nie , dodaj (+ 648,00 zł )
otwór z zatyczką w podgłówku: nie , dodaj
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opuszczane podłokietniki: nie , dodaj (+ 303,00 zł )
sterownik: pilot ręczny , nożny (+ 324,00 zł )
szerokość: 65 cm , 70 cm , 80 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 w RAL: biały / 9003 , aluminiowy / 9006 , antracyt / 7016 , farba antybakteryjna biała (+ 324,00 zł )
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