ŽIDLE SPRCHOVÁ POJÍZDNÁ
Sprchová židle s pevnou výškou
Popis produktu:
- plastové sedátko s opěrkou zad
- pevná madla
- kolečka s nášlapnou brzdou
Celková šířka:53ccm
Šířka sedu: 46 cm
Hloubka sedu: 41 cm
Výška sedu: 47 cm
Výška opěrky zad: 47 cm
Nosnost: 127 kg
VANOVÁ SEDAČKA S OPĚRKOU
Vanová sedačka MEYRA se zádovou opěrkou bez nebo s hygienickým
výřezem
Sedák je vyroben z velmi tenkého plastu s protiskluzovou povrchovou
úpravou, je dvouvrstvý, uzavřený a natlakovaný vzduchem, proto je velmi
lehký a velice rychle reaguje na změnu okolní teploty.
Jeho údržba je též velmi snadná, protože není uchycen ke kovové konstrukci
žádným spojovým materiálem, ale díky speciálnímu tvarování spodní části
pouze „nacvaknut“ na trubky.
Lze ho tedy kdykoliv jednoduše vyjmout a vyčistit. Vanové a sprchové sedačky jsou
jednoduché, ale účinné pomůcky pro osoby, které mají problémy při koupání a osobní
hygieně.
Hmotnost: 3 kg
Nosnost: 120 kg
Nastavitelná šířka: 71 - 89 cm
KŘESLO KLOZETOVÉ NASTAVITELNÉ

Odnímatelná madla, nastavitelná výška, toaletní plastová nádoba,
protiskluzové nástavce .
Celková šířka: 56-58 cm
Celková délka: 54-59 cm
Celková výška: 85-104 cm
Šířka sedačky: 48 cm
Hloubka sedačky: 48 cm
Výška sedačky: 45-64 cm
Výška sedačky s polstrováním: 47-66
Nosnost: 125 kg

CHODÍTKO ČTYŘKOLOVÉ S DESKOU
- podpůrná polstrovaná deska
- polohování držadel
- nášlapné brzdy
- nastavitelná výška
Chodítko je určené do interiéru a je určeno výhradně pro pohyb po
kvalitním povrchu.
Výška: 97 - 142 cm
Šířka: 63 cm
Nosnost: 160 kg
Hmotnost: 10.9 kg
Hloubka: 76 cm

FRANCOUZSKÉ HOLE A BERLE

CHODÍTKO ČTYŘKOLOVÉ SKLÁDACÍ „ROLLÁTOR“
Chodítko čtyřkolové je vybaveno sedátkem,
brzdami, odmímatelným košíkem a
anatomickými rukojeťmi. Slouží k nácviku
chůze nebo jako opora při chůzi pro osoby
ve vyšším věku nebo špatně mobilní.

INVALIDNÍ VOZÍK SKLÁDACÍ

•

lehká hliníková konstrukce

•

odnímatelné podnožky

•

odklápěcí područky

•

poduška

•

systém seřízení výšky podnožek a
předních kol.

•

skládací rám

•
•

hrubé pneumatiky
brzdy pro doprovod i uživatele

