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Stół zabiegowy - regulacja
elektryczna lub hydrauliczna - SSE06 / SS-H06 [id-914]
Cena brutto

9 828,00 zł

Cena netto

9 100,00 zł

Kod producenta

SS-E06, SS-H06

Opis produktu
Stół zabiegowy SS-E06 / SS-H06 - stabilna stalowa konstrukcja pokryta farbą proszkową.
Czteroczęściowe leże umożliwiające regulację w bardzo szerokim zakresie umożliwia między innymi uzyskanie pozycji: leżącej,
fotela, Pivota, Trendelenburga oraz anty-Trendelenburga.

W podgłówku znajduje się otwór na twarz. W zestawie zatyczka do zakrywania otworu.

Regulacja wysokości stołu odbywa się elektrycznie, przy pomocy pilota ręcznego, w opcji sterownikiem nożnym lub z ramy.
Dostępna również wersja z regulacją wysokości hydraulicznie SS-H06.
Poszczególne części blatu regulowane sprężynami gazowymi.

Dostępne jako opcje dodatkowe:

podłokietniki
wieszak na podkład
system kółek jezdnych
półki boczne
pilot nożny
sterowanie z ramy
Dane techniczne:
Długość

200 cm

Szerokość

65/70/80 cm

Wysokość

48-100 cm

Regulacja kąta łamania
części lędźwiowej
Regulacja kąta łamania
części piersiowej

-20

Regulacja kąta podnóżka

0o do +20o
-18o do 0o

o

do +84o
-18 do +80o
o

-45o do +50o

Pozycja Trendelenburga
Pozycja anty-Trendelenburga93 kg

wygenerowano w programie shopGold

EMBE Marek Betka
Salon Sprzedaży Medinox
Modlińska 48 B
05-110 Jabłonna
www.medinox.pl
sklep@medinox.pl
tel. 22 772 52 23, 501 642 999
fax 22 350 75 60

Masa własna

160 kg

Maksymalne obciążenie

Produkt posiada dodatkowe opcje:
wersja: regulacja elektryczna , regulacja hydrauliczna (+ 75,00 zł )
Premia - Yanosik XS gratis :): wybieram gratis , nie chcę gratisu
uchwyt prześcieradła: nie , dodaj (+ 93,00 zł )
sytem jezdny: nie , dodaj (+ 648,00 zł )
otwór z zatyczką w podgłówku: nie , dodaj
opuszczane podłokietniki: nie , dodaj (+ 303,00 zł )
maksymalne obciżenie: 160 kg , 200 kg (+ 589,00 zł )
opuszczane półki boczne: nie , dodaj (+ 384,00 zł )
sterownik: pilot ręczny , nożny (+ 324,00 zł ), pilot + sterownik nożny (+ 702,00 zł ), w ramie (+ 1 026,00 zł ), w ramie +
pilot ręczny (+ 1 350,00 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 )

wygenerowano w programie shopGold

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

