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Link do produktu: https://www.salemed.pl/uchwyt-lazienkowy-prosty-ze-stali-nierdzewnej-fi-32mm-p-2825.html

Uchwyt
łazienkowy prosty
ze stali
nierdzewnej fi
32mm
Cena brutto

158,00 zł

Cena netto

146,30 zł

Czas wysyłki

1-3 dni

Numer katalogowy

SM-CPL-INOX-fi32--UP-2-10

Opis produktu
Poręcze łazienkowe ze stali nierdzewnej kierowane są przede wszystkim dla osób starszych, niepełnosprawnych, które chcą
się czuć bezpiecznie podczas siadania, wstawania, czy przemieszczania się. Oferowane przez nas produkty pozwalają nie tylko
zwiększyć samodzielność, ale zapewniają komfort samych użytkowników.
Sposób wykonania, połączony z estetycznym wykonaniem, sprawia, że poręcze łazienkowe ze stali nierdzewnej z
powodzeniem mogą być stosowane w warunkach domowych, jak i w miejscach użyteczności publicznej (urzędy, domy pomocy
społecznej, obiekty służby zdrowia itp.).
Uchwyty łazienkowe mogą być montowane obok łóżka, mogą stanowić wyposażenie WC, toalet i łazienek dla osób
niepełnosprawnych.
Dezynfekcja:
Uchwyty są produktem wielokrotnego użytku. W celu zachowania należytego stanu higieny po każdorazowym użyciu należy
spryskać preparatem dezynfekującym i pozostawić na 15 minut. Następnie dokładnie spłukać bieżącą wodą.
Cechy produktu:

Wykonany ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej,
fi 32mm,
Wyposażony w maskownice,
Łatwy montaż,
W zestawie osprzęt do montażu,
Instrukcja w języku polskim,
Gwarancja 12 miesięcy,
Estetyczny wygląd,
Łatwość dezynfekcji,
Solidne wykonanie,
Przeznaczony dla osób starszych, niepełnosprawnych,
Idealny do domu,
Sprawdzi się w obiektach użyteczności publicznej.
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Oznaczenie
Uchwytu
UP - 3 INOX ø 32
UP - 4 INOX ø 32
UP - 5 INOX ø 32
UP - 6 INOX ø 32
UP - 7 INOX ø 32
UP - 8 INOX ø 32
UP - 9 INOX ø 32
UP - 10 INOX ø 32

A [mm]

B [mm]

A + 75 [mm]

300
400
500
600
700
800
900
1000

102
102
102
102
102
102
102
102

375
475
575
675
775
875
975
1075

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

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Uchwyty proste INOX: UP-3 INOX , UP-4 INOX (+ 8,00 zł ), UP-5 INOX (+ 13,00 zł ), UP-6 INOX (+ 18,00 zł ), UP-7 INOX (+
23,00 zł ), UP-8 INOX (+ 28,00 zł ), UP-9 INOX (+ 33,00 zł ), UP-10 INOX (+ 40,00 zł )
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