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TOILETSTOEL TOSCANE € 499,00

Productafbeeldingen

Short Description

- Mooie stoel past perfect in de kamer - Ergonomisch stoel - Beukenhout frame in stijl van gewone stoel -
Toiletbril en pot onzichtbaar - Pot met handvat en afsluitbare deksel geschikt voor autoclaaf - Waterdicht
zittingbedekking die schoongeveegd kan worden - Leverbaar met rode, groene of blauwe zitting.

Beschrijving

Past prima in de huiskamer, zeer praktisch in gebruik. Discreet met kunststof zitbril en geïntegreerde
toiletemmerhouder, zeer hygiënisch! - Beukenhout frame in stijl van gewone stoel - Toiletbril en pot
onzichtbaar - Pot met handvat en afsluitbare deksel geschikt voor autoclaaf - Waterdicht zittingbedekking die
schoongeveegd kan worden 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 alleen links in de geleiders 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
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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
desinfectiemiddel. 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_Toscane

Afmetingen 48 x 61 cm

maximaalgebruikersgewicht 160kg

garantie 2 jaar garantie

Additional Options

Opmerking bij bestelling: € 0,00
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