Produkt

PLUS douchezitting 450 handmatig in hoogte en zijwaarts verstelbaar.

Artikelnummer

R7464000
VVS: 777516600
EAN:5708590360003
HMI: 124233
FDA: INN/D135865

Kleur

Wit

Beschrijving

PLUS douchezitting 450 met rug- en
armleuningen. Handmatig in hoogte 175
mm verstelbaar en zijwaarts verstelbaar,
zonder gebruik van gereedschap. De
armleuningen zijn onafhankelijk in hoogte
verstelbaar. De zitting en armleuningen zijn
opklapbaar. Antraciete afdekplaat voor de
verticale muurrails.
Voor montage op de horizontale PLUS
wandrail (niet inbegrepen).
Vervanger van R7451

Adjustability

Height and sideways adjustable

Afstelhoogte

175 mm

Product capaciteit

Maximale gebruikers massa (zitting): 200 kg.
Maximale belasting voor armleuningen is 55 kg.
Wanneer de zitting belast is met 200 kg, is elke wandbevestiging belast met 23 kg.
De zitting is statisch getest met veiligheidsfactor 1,5, wat een vereiste is volgens de
toegepaste normen voor ondersteunende hulpmiddelen.

Materialen

De douchezitting is gemaakt van polyurethaan (PU) schuim met een kern van
multiplex en is bedekt met een voorgevormd oppervlak dat is beschermd met een
heldere PU-lak. De rugleuning is gemaakt van polyurethaan (PU) schuim dat is
beschermd met een heldere PU laklaag. De armleuningen zijn voornamelijk gemaakt
van geanodiseerd aluminium van 10 micrometer, met een antislip-grip oppervlak aan
het einde van zachte SEBS en met een met glasvezel versterkte nylon kern. De
scharnier arm is ook gemaakt van zachte SEBS. Interne onderdelen en de
bevestigingen zijn voornamelijk gemaakt van RVS. De scharniercilinder is afgedekt
met ABS.

Ergonomy

Het ergonomisch zitoppervlak is 450 x 437 mm. Zacht en antislip materiaal dat warm
aanvoelt. De ovale vorm van de armleuningen geeft een comfortabel oppervlakte om
op te leunen en tegen aan te duwen.
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Funktie

De zitting, rugsteun en armleuningen kunnen tegelijkertijd worden afgesteld dankzij
een veilig en eenvoudig klik-systeem. De armleuningen kunnen ook afzonderlijk van
de zitting en rugsteun worden afgesteld. De zitting en de armleuningen kunnen
opgeklapt worden wanneer de zitting niet in gebruik is of om het vloeroppervlakte te
maximaliseren.
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