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Link do produktu: https://www.salemed.pl/stol-zabiegowy-weterynaryjny-hydrauliczny-vet-h04-p-3001.html

Stół zabiegowy
weterynaryjny
hydrauliczny VETH04
Cena brutto

4 600,00 zł

Cena netto

3 739,84 zł

Dostępność

W magazynie

Czas wysyłki

1-3 tygodni

Numer katalogowy

SM-WS-VET-H04

Opis produktu
Stół zabiegowy weterynaryjny hydrauliczny VET-H04
Przedstawiamy Państwu stół weterynaryjny zabiegowy model VET-H04 polskiej produkcji.
Konstrukcja stołu została wykonana ze stali, pokryta farbą proszkową odporną na odpryski i zarysowania. Stół jest
stabilny, a całość konstrukcji jest osadzona na regulowanych, antypoślizgowych stopkach.
Stół weterynaryjny w standardzie posiada w pełni łożyskowaną hydrauliczną regulację wysokości (za pomocą dźwigni
nożnej) oraz blat pokryty materiałem antypoślizgowym. W modelu stołu, który oferujemy, jest możliwość regulacji kąta
nachylenia blatu za pomocą sprężyny gazowej. Stół weterynaryjny posiada uchwyty umożliwiające montaż opcji
dodatkowych.
Cechy produktu:
stół weterynaryjny do zabiegów
stelaż stalowy, pokryty farbą proszkową
stół osadzony na regulowanych stopkach antypoślizgowych
hydrauliczna regulacja wysokości (dźwignią nożną)
blat pokryty materiałem antypoślizgowym
regulacja kąta nachylenia blatu (sprężyną gazową)
uchwyty (do montażu opcji dodatkowych-za dopłatą)
stabilny
odporny na odpryski i zarysowania
polskiej produkcji
sprzedawany z 23% VAT
gwarancja na konstrukcje 24 miesiące
gwarancja na akcesoria hydrauliczne 12 miesięcy
Opcje dodatkowe (za dopłatą):
wieszak na kroplówkę
euroszyny
stolik narzędziowy
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wysięgnik wzdłużny
wysięgnik poprzeczny
kółka jezdne
miska uchylna
Dane techniczne:
długość całkowita: 135cm
wysokość: 56-106cm
szerokość całkowita: 65cm
typ blatu: pokryty materiałem antypoślizgowym
manualna regulacja kąta nachylenia blatu: TAK
zakres regulacji blatu: 0°-30°
maksymalny nacisk: 200kg
waga: 53kg
Do każdego zakupionego towaru wystawiamy paragon lub na życzenie klienta fakturę VAT

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Wieszak na kroplówkę VET: Nie , Tak (+ 246,00 zł )
Euroszyny VET: Nie , Tak (+ 270,00 zł )
Stolik narzędziowy VET: Nie , Tak (+ 430,00 zł )
Wysięgnik poprzeczny VET: Nie , Tak (+ 479,00 zł )
Kółka jezdne VET: Nie , Tak (+ 184,00 zł )
Miska uchylna VET: Nie , Tak (+ 196,00 zł )
Wysięgnik wzdłużny VET: Nie , Tak (+ 528,00 zł )
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