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Sorrento
Inovativní a moderní volba pro vaši koupelnu
Vynikající modulární a moderní řada Aquatec Sorrento je
kompletní kolekcí pro Váš sprchový kout a vanu: sprchovací
židle, stolička nebo jako otočná sedačka na vanu, Vás
přesvědčí nejen velkou funkčností, ale také svým velkým
stylem a designem. Protiskluzový povrch měkký na dotek a
měkké opěradlo poskytují svým uživatelům bezpečné a
velmi pohodlné sedadlo. Široký rozsah nastavení umožňuje
přizpůsobit se každému uživateli a každé koupelně.
Materiál zádové opěrky: nylon s PVC povrchovou úpravou.

• sprchová židle bez výřezu
(obj. č. 1532730)

• sprchová židle s výřezem
(obj. č. 1532633)

• sprchovací stolička s výřezem (obj. č. 1532661)
• stolička bez výřezu (obj. č. 1532728)
• stolička s postranicemi (obj. č. 1532660)
• stolička s postranicemi - bez výřezu (obj. č. 1532729)

Vzhled a konfigurace výrobku uvedené v tomto propagačním materiálu jsou pouze ilustrativní.
Uvedená cena odpovídá základnímu vybavení výrobku a konečná cena se od této může lišit.
Pro detailní informace kontaktujte společnost SIVAK medical technology s. r. o.
STŘEDISKA firmy SIVAK:
• Na Topolce 1714/1b, 140 00 Praha
• v CSS Hrabyně, 747 67 Hrabyně
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• otočná sedačka na vanu
(obj. č. 1532693)

Vzhled a konfigurace výrobku uvedené v tomto propagačním materiálu jsou pouze ilustrativní.
Uvedená cena odpovídá základnímu vybavení výrobku a konečná cena se od této může lišit.
Pro detailní informace kontaktujte společnost SIVAK medical technology s. r. o.

Technické údaje

Obj. č.

šířka sedu (mm)
hloubka sedu (mm)
výška sedu (mm)
celková šířka (mm)
celková hloubka (mm)
celková výška (mm)
rozsah nastavení výšky
sedu (mm)
šířka mezi
područkami (mm)
délka područek (mm)
výška područek (mm)
šířka zad (mm)
výška zad (mm)
výška krytu zad (mm)
šířka hyg. výřezu (mm)
hloubka hyg. výřezu (mm)
nosnost
váha
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