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Przewijak naścienny /
Stanowisko do przewijania
dzieci
Cena brutto

959,00 zł

Cena netto

779,67 zł

Cena poprzednia

1 094,00 zł

Dostępność

Towar w stałej ofercie

Czas wysyłki

2-4 dni robocze

Numer katalogowy

SPH

Opis produktu

Przewijak dla niemowląt montowany do ściany
Przewijak dla dzieci wykonany z HDPE (polietylen wysokiej gęstości) mocowany na ścianie doskonale sprawdza się w toaletach
publicznych. Ułożenie poziome przewijaka pozwala na montaż jego dłuższym bokiem na ścianie, przez co przy przewijaniu
dziecko leży bokiem do opiekuna. Jest to najbardziej popularny typ przewijaka ze względu na stosunkowo małą powierzchnię
jaką zajmuje po rozłożeniu. Dla komfortu użytkowania z obu stron przewijak wyposażony został w uchwyty na zawieszenie np.
torebki.

Główne cechy produktu:

Kolor: szara biel
Materiał: termoplastyczny polietylen HDPE
Przeznaczenie: łazienki i toalety w obiektach użyteczności publicznej oraz łazienki domowe
Zabezpieczenia: zapinany i regulowany pas bezpieczeństwa z nylonu chroniący dziecko przed wypadnięciem, wklęsły
kształt
Pojemnik na chusteczki do higieny: podwójny,otwierany poprzez odchylenie jego górnej części
Pomocnicze uchwyty na torbę: 2 szt. boczne
Montaż: do ściany na 4 śrubach śruby z kołkami w wyposażeniu fi 10 , 2 x 100 mm oraz 2 x 120 mm
Pozycja montażu: pozioma
Wymiary: wysokość 585 mm / szerokość 855 mm
Głębokość w pozycji złożonej: 102 mm
Głębokość w pozycji rozłożonej: 585 mm
Obciążenie maksymalne: 90 kg
Obciążenie dopuszczalne podczas użytkowania to 20 kg - przewiajak wytrzymuje obciążenia do 90 kg statyczne
jednakże ze względów bezpieczeństwa zaleca się jego maksymalne obciążenie podczas użytkowania na poziomie ok.
20 kg
Waga : 10 kg
CE deklaracja zgodności producenta
Spełnia normy i dyrektywy: EN12221:2008+A1: 2013,EN12221-2: 2008, EN71-3:2013, dyrektywa 2009/48/EC
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Posiada atest PZH - produkt wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem nie stanowi zagrożenia dla zdrowia
Gwarancja: 3 lata

Sprawdź pozostałe przewijaki dla dzieci
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