Sprchovací stolička DOT
-
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vysoká nosnost 135 kg
výškově nastavitelná od 40 do 55 cm
váží pouhých 1,65 kg
protiskluzové nožičky
univerzální využití, elegantní design
antikorozní úprava

Rozměry: šířka sedátka 34 cm, hloubka sedátka 21 cm,
celková šířka 36,5 cm, celková hloubka 36,5 cm.

Sprchovací stolička na stěnu SANSIBAR
-

vysoká nosnost 130 kg
šetří místo, při nevyužívání možnost sklopení
váha 2,6 kg
velký hygienický otvor
výškově nastavitelné nožičky pro ještě větší stabilitu

Rozměry: (A) 40 cm, (B) 41 cm, (C) 46 - 53 cm, (D) 40 cm,
(E) 46 cm, (F) 53 – 60 cm

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.

Sprchovací stolička na stěnu R8802
-

šetří místo, při nevyužívání možnost sklopení
anatomicky tvarovaný sedák
rychlá montáž (jen 3 šrouby)
nosnost max. 135 kg
váha 4,8 kg

Rozměry: (A) 38 cm, (B) 37 cm, (C) 38,5 cm, (D) 47 cm, (E) 18 cm

Sprchovací stolička na stěnu R8804-60
-

šetří místo, při nevyužívání možnost sklopení
anatomicky tvarovaný sedák
područky pro bezpečné držení, odklopné
nosnost max. 135 kg
váha 9 kg

Rozměry:
(A) 38 cm, (B) 37 cm, (C) 44 - 55 cm, (D) 54,5 cm, (E) 47 cm,
(F) 77 - 88 cm, (G) 70 - 81 cm, (H) 15 cm, (I) 18 cm, (J) 46 cm
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Sprchovací židle GALAXY
-

výškově nastavitelná, skládací
ergonomicky tvarovaný sedák, s nebo bez hyg. otvoru
měkká zádová opěrka zajišťuje uživateli větší podporu
nosnost max. 100 kg
váha 7,5 kg

Rozměry: (A) 40 cm, (B) 34,5 cm, (C) 47 - 62 cm, (D) 58 cm,
(E) 46 cm, (F) 84 - 99 cm, (G) 63 - 78 cm, (H) 51 cm
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.

GALAXY s hygienickým otvorem
GALAXY bez hygienického otvoru

Sprchovací a toaletní židle PICO
-

modulární systém sprchovací židle
možnost výběru z několika variant
velký hygienický otvor
výškově nastavitelné nožky s gum. zakončením
jednoduchá a rychlá montáž
nosnost max. 160 kg
váha kompletní židle 4,8 kg

PICO sprchová židle
PICO s područkami
PICO se zádovou opěrkou
PICO kompletní s područkami a zádovou opěrkou
PICO 3v1
Pico kompletní s područkami a
zádovou opěrkou

Pico

Pico s područkami

Pico se zád. opěrkou

Pico 3 v 1

Rozměry: (A) 43 cm, (B) 42 cm, (C) 42,5 – 57,5 cm, (D) 57,5 cm, (E) 52 cm, (F) 82,5 – 97,5 cm, (G) 60,5 – 75,5 cm, (H) 43 cm

STŘEDISKA firmy SIVAK:
• Na Topolce 1714/1b, 140 00 Praha
• Nádražní 651/82, 701 00 Ostrava
• v CSS Hrabyně, 747 67 Hrabyně

tel./fax: 261 211 788
tel./fax: 596 115 329
tel./fax: 553 775 002

Internetové adresy:
http://www.sivak.cz
e-mail: info@sivak.cz
01/2020

