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Link do produktu: https://www.salemed.pl/stojak-do-kroplowki-stala-wysokosc-p-2948.html

Stojak do kroplówki - stała
wysokość
Cena brutto

359,00 zł

Cena netto

332,41 zł

Dostępność

W magazynie

Czas wysyłki

6-8 tygodni

Numer katalogowy

SM-TMBY-SM-05/ bez reg.

Opis produktu
Prezentowany stojak na kroplówki używany jest w placówkach medycznych, w których podawane są płyny infuzyjne. Został on
zaprojektowany głównie z myślą o spełnieniu oczekiwań pacjentów. Stojak posiada stałą wysokość: 1800mm. Głowica
wykonana ze stali kwasoodpornej z dwoma haczykami, natomiast kolumna jest malowana proszkowo według palety RAL.
Podstawa aluminiowa lakierowana jest również proszkowo na kolor według palety RAL.
Stojak do kroplówek jest prostym i praktycznym sprzętem. Zastosowanie przez producenta kółek jezdnych ( w tym dwa z
hamulcem), umożliwia pacjentom poruszanie się ze stojakiem.
Cechy produktu:
Przeznaczony do placówek medycznych,
Do zawieszenia płynów infuzyjnych,
Stała wysokość
Kolumna która jest wykonane ze stali lakierowanej proszkowo na kolor wg. palety RAL,
Podstawa pięcioramienna, aluminiowa lakierowana proszkowo na kolor wg. palety RAL,
Prosty i praktyczny sprzęt,
Kółka jezdne o średnicy 50 mm w tym dwa z blokadą,
Głowica na 2 haczyki, ze stali kwasoodpornej
Dane techniczne:
Średnica podstawy: 640 mm
Stała wysokość: 1800mm
Podstawa pięcioramienna na kołach o średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą.

Do każdego zamówionego towaru wystawiamy paragon lub na życzenie klienta fakturę VAT.

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Głowica: 2 haczyki , G-02 4 haczyki (+ 87,00 zł ), G-03 2 koszyki (+ 94,00 zł ), G-04 2 haczyki +2 koszyki (+ 120,00 zł )
Kolory kolumny TM: 9003 , 9001 , 1013 , 1015 , 1018 , 3015 , 3000 , 3012 , 1034 , 2008 , 5021 , 6033 , 6027 , 6019 , 6018 ,
5012 , 5017 , 5002 , 9006 , 7035
Kolor podstawy stojaka TM: 9003 , 9001 , 1013 , 1015 , 1018 , 3015 , 3000 , 3012 , 1034 , 2008 , 5021 , 6033 , 6027 ,
6019 , 6018 , 5012 , 5017 , 5002 , 9006 , 7035
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