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Link do produktu: https://www.salemed.pl/stol-do-masazu-royal-aluminium-p-85.html

Stół do masażu
Royal Aluminium
Cena brutto

2 074,00 zł

Cena netto

1 920,37 zł

Czas wysyłki

7-14dni

Numer katalogowy

SM-J-SMM-LM14

Opis produktu
Prezentowany stół charakteryzuje się owalnym kształtem oraz wyjątkową stabilnością. Jego dopuszczalne obciążenie wynosi
300 kg. Konstrukcja stołu została wykonana z aluminium, a jego podstawę stanowią trzy nogi połączone stalowymi linkami,
które nadają stabilność, lekkość oraz znacznie ułatwiają składanie i rozkładanie stołu. Blat stołu Royal Aluminium pokryty jest
tapicerką wysokiej jakości. Ponadto spód blatu wyposażony jest w opcjonalne akcesoria, które trzymane są za pomocą
elastycznych pasów. Do tych akcesoriów zalicza się podgłówek, podłokietniki oraz półkę pod ramiona. Dzięki zastosowaniu
wspomnianych pasów, po złożeniu stołu możliwe jest jego przenoszenie wraz akcesoriami z jednego miejsca na drugie.
Dodatkową zaletą stołu jest wielopoziomowa regulacja wysokości, która następuje za pomocą gałek. Stół ten, dzięki swojej
aluminiowej konstrukcji, może być użyty w pomieszczeniach, w których mógłby być narażony na wilgoć jak np. basen.
Cena stołu nie obejmuje dodatkowych akcesoriów widocznych na zdjęciu.

Cechy stołu:
lekka, aluminiowa konstrukcja
blat obity tapicerką wysokiej jakości
tapicerka łatwa w czyszczeniu
owalny kształt stołu
stabilny i wytrzymały na duże obciążenia
łatwy w składaniu i rozkładaniu
bogate akcesoria opcjonalne
regulowana wysokość
zapewnia komfort
system stalowych linek
Parametry techniczne:
długość: 188 cm
szerokość: 60 cm
dopuszczalne obciążenie: 300 kg
wysokość regulowane skokowo: od 70 cm do 90 cm
wymiary po złożeniu: 94x60x19 cm
waga (bez akcesoriów): 17 kg

wygenerowano w programie shopGold

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy paragon lub na życzenie klienta fakturę VAT

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Kolor J: 1 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 101 (+ 120,00 zł ), 102 (+
120,00 zł ), 106 (+ 120,00 zł ), 107 (+ 120,00 zł ), 108 (+ 120,00 zł )
Poduszka podgłówka J: nie , tak (+ 31,00 zł )
Podgłówek prosty J: nie , tak (+ 48,00 zł )
Podglówek regulowany: nie , tak (+ 78,00 zł )
Podłokietniki J: nie , tak (+ 60,00 zł )
Półka-podwieszka J: nie , tak (+ 39,00 zł )
Półka pod ramiona J: nie , tak (+ 80,00 zł )
Półka-rogal J: nie , tak (+ 166,00 zł )
Pokrowiec Comfort: nie , tak (+ 153,00 zł )
Pokrowiec Comfort Lux: nie , tak (+ 192,00 zł )
Półka tylna J: nie , tak (+ 80,00 zł )
Wycięcie na twarz J: nie , tak (+ 60,00 zł )
Wieszak na papier J: nie , tak (+ 102,00 zł )
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