Klappbarer Duschsitz Ergosoft
Ref. : 047690

Technische fiche
Informaties
Aanstelling

Klappbarer Duschsitz Ergosoft, 486 x 615 x 620 mm, Polypropeen,
Wit en Taupe

Referentie

047690

Beschrijving
Ergonomische Sitzfläche, Mit Rückenlehne + Armlehnen, Weiße und Maulwurf
Delivered fully assembled.
The ERGOSOFT seats are designed to support a maximum static vertical load of 150 kg.
Each armrest can bear up to 100 Kg.

Technische kenmerken
Materiaal

Polypropeen

Kleur

Wit en Taupe

Afmetingen

486 x 615 x 620 mm

Verpakking

Kartonnen doos

Getest in laboratorium aan

225 kg

Aanvaardbare last

150

Waarborg

5 jaar

Gencod

3563390476901

Douanecode

392290

Infoblad

S00001832

Ondehoud en installatie gids
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Alle afmetingen en de specificaties worden slechts ter informatie en kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving in het belang van de verbetering van onze producten.
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We raden u aan om de installatie door een vakman te laten uitvoeren die vooraf zal controleren of de muur over het volledige oppervlak dat door de stoel ingenomen zal
worden, perfect vlak is (geen uitstekende voegen of tegels), of de structuur van de
muurwand aangepast is en vooral of er geen zwakke punten zijn om de best passende bevestiging te bepalen. De montage van de Ergosoft stoelen wordt sterk
afgeraden op muurwanden van het gipsplaat-, baksteentegel-, gipstegeltype. De stoel kan op dit
soort wanden gemonteerd worden op voorwaarde dat deze in de volle muur vastgemaakt kan worden of dat er daartoe voorziene versterkingen in aangebracht worden
vooraleer de stoel gemonteerd wordt. Dit product wordt gemonteerd geleverd. Om deze stoel correct te installeren, moeten de betrokken onderdelen gedemonteerd
worden zoals dit op het montageschema wordt weergegeven. De kracht die wordt verdragen door de wandbevestiging vraagt een precieze selectie van schroefwerk en
pluggen die is afgestemd op het karakter van de wandsteun.De keus voor wandbevestigingen (schroeven en pluggen) die geschikt zijn voor uw wandsteun is de beste
garantie voor een lange levensduur van uw accessoire. We raden u aan om inox schroeven te kiezen. In een vochtige omgeving vermijdt u hiermee corrosie (Ø 4
mm).Alvorens de wand te doorboren, houdt u het product tegen de wand en markeert u de plaatsen waar u moet boren. Alle bevestigingspunten moeten strikt worden
nageleefd. Na de installatie en voor het gebruik , zorg ervoor dat de schroeven goed vast zitten.Het product bevat geen stoffen die de gezondheid kunnen schaden. De
fabrikant wijst elke verantwoordelijkheid af indien u gewond raakt door een verkeerde installatie of een verkeerd gebruik van deze stoel.

Onderhoud
BELANGRIJK: Om de duurzaamheid van dit product en de veiligheid van de gebruiker te garanderen, raden wij aan het product te reinigen met zachte
zeepoplossingen. OPGELET: GEBRUIK NOOIT reinigingsmiddelen op basis van: ketonen, koolwaterstoffen, zuren, basen, esters en ethers. Na gebruik van een
reinigingsproduct moet u met helder water spoelen.

Faciliteit van gebruik

Functie
Rust

Kenmerken
Horizontaal
Verticaal
Schuin
Corrosiewerrend

Soort gebruik

Plaats van gebruik

Bad

Medische instellingen

Douche

ERP/IOP

WC

Hotels

Wastafel

Prive huizen

Kleedkamer

Wekplaatsen
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