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TOILETSTOEL BARI Normale
prijs:
€ 159,00

Speciale
prijs € 129,00

Productafbeeldingen

Short Description

- Zeer praktisch voor op vakantie - Makkelijk schoon te houden - Mooi design - Deze toiletstoel is
opvouwbaar (erg compact)! - Po met deksel - Letop! Alleen levebaar in zwart / grijs
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Beschrijving

Zeer luxe en nieuwe toiletstoel, zeer praktisch in gebruik en makkelijk en compact op te bergen. Discreet met
kunststof zitbril en geïntegreerde toiletemmerhouder, zeer hygiënisch! DEZE TOILET STOEL IS OPVOUWBAAR!
Levering - toiletstoel + beklede zitbril - beklede afdekplaat - toiletemmer met deksel - handleiding NL
Montage De toiletstoel wordt compleet gemonteerd geleverd. Stel de stoel steeds op een effen ondergrond
op en zorg ervoor dat de vier poten van de stoel stevig op de grond staan. De toiletemmer kan via achterkant
onder de zitbril worden geschoven Voor het afdekken van de zitbril is een beklede zitting bijgeleverd die op
de stoel kan worden gelegd wanneer deze niet wordt gebruikt. Verzorging Zitbekleding, armsteunbekleding,
frame en toiletemmer kunnen met een zachte allesreiniger en een vochtige doek worden behandeld. Gebruik
nooit een borstel of andere scherpe voorwerpen. Verchroomde delen moeten regelmatig met een droge
doek worden schoongeveegd. Bij hardnekkige vlekken kunt u chroompolish gebruiken. Desinfecteren Alle
delen van de stoel kunnen worden behandeld met een schuurdesinfectie. In principe worden alle
oppervlakken van een systeem of een product gedesinfecteerd voor het wordt doorgegeven aan een andere
gebruiker (nieuw gebruik). Het gebruik van desinfecteermiddelen is voorbehouden aan bevoegd
vakpersoneel dat speciaal is opgeleid voor de werking en het gebruik ervan. Draag gepaste beschermkledij.
Het desinfecteermiddel kan bij contact met de huid irritaties veroorzaken. Klik hier voor onze showrooms.

Extra informatie

Artikelnummer Toiletstoel_Bari

Afmetingen Nee

maximaalgebruikersgewicht Nee

garantie 1 jaar op de toiletstoel

Additional Options

Opmerking bij bestelling: € 0,00
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