TRANSPORTNÍ KŘESLO / SHORTY

NOVINKA

Maximální bezpečnost
díky automatické brzdě

Snadná ovladatelnost

Sklopné područky

Robustní konstrukce

Kvalitní kola s minimálním
valivým odporem

Praktické volitelné
příslušenství

Stohovatelnost

Zobrazená kon gurace výrobku je jen ilustrativní a může se lišit od nálního provedení. Na detailní parametry se informujte u našich obchodních zástupců

Chytrá řešení pro zdravotnictví a pečovatelství

www.promareha.cz

TRANSPORTNÍ KŘESLO / SHORTY
Klíčové vlastnosti
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oceníte robustní konstrukci
překvapí vás snadná ovladatelnost a pacienta
pohodlný posez
stohovatelnost vám ušetří místo
možnost uzamčení pomocí zámku na mince
vyberete si barevné provedení, které bude
vašemu interiéru slušet
dobrá průjezdnost zúženými prostory
obtížná odcizitelnost díky nesložitelné
konstrukci
vyberte si příslušenství podle vašich potřeb
snadná omyvatelnost a čištění
sklopné područky a podnožník
moderní design
recyklovatelnost

háček na tašku

zámek na mince

odkládací koš

Největší předností křesla SHORTY je automatický
brzdný systém zkonstruovaný tak, aby při uvolnění
madla křeslo automaticky zabrzdilo. Jednoduchá
a pevná konstrukce s nosností až 200 kg zajištuje
vynikající ovladatelnost, spolehlivost a odolnost.
Další výhodou je možnost stohování více křesel do
sebe a následné uzamčení pomocí zámku na mince.
Tím vám bude SHORTY při odstavení zabírat
poloviční prostor, než standardní pojízdná křesla.
Vyberte si ze široké škály barevného provedení ten
správný odstín! Oceníte i robustní, pevně svařenou
a nesložitelnou konstrukci, která ztěžuje odcizení.
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box na dokumenty

KOLA

TENTE
bezpečnostní pás

Tento produkt může být ošetřen antibakteriální

NANOTECHNOLOGIÍ
www.promareha.com/nano

držák infuzního stojanu

Technická speci kace

Volitelné příslušenství

Nosnost

200 kg

Rozměry D x Š x V

81 cm x 69 cm x 101 cm

Výška sedáku

50 cm

Rozměr sedáku Š x H

47 cm x 47 cm

Průměr kol

125 mm (přední) / 200 mm (zadní)

Ovládání brzdy

ruční

Hmotnost křesla

20 kg

n
n
n
n
n
n
n

držák infuzního stojanu a infuzní stojan
odkládací koš
háčky na urologické sáčky a drény
box na dokumenty
háček na zavazadlo
zámek na mince pro uzamčení křesla při stohování
bezpečnostní pás

Odstín kovové konstrukce
standardně bílá (RAL 9016), jiné odstíny po dohodě

Volitelné odstíny koženky
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Zobrazené barevné odstíny se mohou mírně lišit od reálné barvy materiálů, vzorky použitých materiálů vám předvedou naši obchodní zástupci.

Výrobce:

PROMA REHA, s.r.o.
Riegrova 342
552 03 Česká Skalice

tel.: +420 491 112 233
e-mail: info@promareha.cz
www.promareha.cz

