TRANSPORTNÍ KŘESLO / E-MO

NOVINKA

Sklopné područky

Vynikající průjezdnost
zúženými prostory

Velká přední kola
pro snadný nájezd

Snadná obsluha a nízký
valivý odpor kol

Skvělá cena

Volitelné příslušenství

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 / E-MO

Na vaše přání
umístíme logo
vaší organizace
na opěradlo

Volitelné příslušenství

Klíčové vlastnosti
n oceníte robustní konstrukci křesla

zaručující jeho dlouhou životnost
n praktický kompaktní tvar, takže

projedete i nejužšími místy
n snadno jej omyjete
n vyberte si oblíbenou barvu
n
n
n
n

konstrukce a koženky
sklopné područky a podnožník
skvělý poměr cena / výkon
na přání umístíme vaše logo
na opěradlo
výhodou je ztížená odcizitelnost (křeslo nelze sklopit)

bezpečnostní pás

odkládací koš

Podnožník
lze sklopit
a opět
zvednout
pomocí
špičky boty.

až 200 kg!
háček na tašku

Tento produkt může být ošetřen antibakteriální

NANOTECHNOLOGIÍ

Značková kola
s nízkým valivým
odporem TENTE

www.promareha.com/nano

eurolišta s háčky

Technická speci kace
Použité příslušenství pro snazší převoz pacienta je volitelné.

Nosnost

200 kg

Rozměry D x Š x V

77 cm x 53 cm x 104 cm

Výška sedáku

43 cm

Rozměr sedáku Š x H

47 cm x 45 cm

Průměr kol

200 mm (přední) / 125 mm (zadní)

Ovládání brzdy

nožní

Hmotnost křesla

15 kg

Volitelné ostíny koženky

Koncepce křesla E-MO zaručuje možnost jednotlivé díly
bez omezení vyměnit nebo doplnit.

Náhradní díly a příslušenství
Kolo přední, kolo zadní, sedák*, opěradlo*, područka (polyuretan), podnožník, háček na tašku, odkládací koš, eurolišta
s háčky
*(nutno uvést číslo barevného odstínu koženky)

(Reálná barevnost se může drobně lišit od zobrazení na monitoru či výtisku. Finální barvu s vámi vybere náš obchodní zástupce z materiálového vzorníku)
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Kovová konstrukce transportního křesla je lakována standardní bílou barvou RAL 9016, u větších sérií je možno zvolit individuální odstín z širší
nabídky. Kontaktujte, prosíme, svého obchodního zástupce.
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

