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Sedaèka na vanu rovná do 200kg 
KÓD 12/0093333 

Je vyrobena z plastového sedáku. Sedák je protiskluzový s 
anatomickým tvarováním a otvory pro odtok vody. Sedaèka 
má nastavitelné zarážky, lze ji umístit na 95% van.
Na plastovém sedáku je plastové madlo pro snažší pøesun.

Rozmìr sedáku (šxh):  69 x 35 cm 
Nastavitelná šíøka zarážek: 40 - 63 cm 
Nosnost:  200 kg 
Váha: 2,5 kg 

(*do 200kg)
(*12/0093334)

(* 73 x 34 cm)
(* 39 - 64 cm)

(*200 kg)
(*2,9 kg)

Sedaèka na vanu závìsná SB-1 bez opìradla 
Je vyrobena z aluminiové konstrukce a plastového sedáku. 
Sedaèka je šíøkovì nastavitelná.  

Rozmìr sedáku (šxh):  37 x 38,5 cm
Nastavitelná šíøka: 64,5 - 78,6 cm
Nosnost:  100 kg
Váha: 2 kg  

Sedaèka na vanu závìsná SB-10 s opìradlem

 
Je vyrobena z aluminiové konstrukce a plastového sedáku. 
Sedaèka je šíøkovì nastavitelná.  

Rozmìr sedáku (šxh):  40 x 40,5 cm
Nastavitelná šíøka: 64,5 - 78,6 cm
Nosnost:  100 kg
Váha: 3,5 kg  

KÓD 12/0093335

Sedaèka na vanu závìsná AZ-2
KÓD 12/0018583

Je vyrobena z nerezových trubek a plastového sedáku.
Sedák je hladký s výøezem pro snadné mytí. Sedaèka je 
šíøkovì nastavitelná a  lze ji tak umístit do vìtšiny 
standardních van. 

Rozmìr sedáku (šxh): 40 x 32 cm
Nastavitelná šíøka: 68 - 77 cm 
Nosnost: 120 kg
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Sedaèka do vany nízká  AZ-3
KÓD 12/0018584

Je vyrobena z nerezových trubek a plastového sedáku.
Lze ji umístit do bìžné vany. Sedák je perforovaný
s výøezem pro snadné mytí.

Rozmìr sedáku: 40 x 32 cm
Výška: 25 cm
Nosnost: 120 kg

Sedaèka do sprchového koutu AZ-4
KÓD 12/0018585

Je vyrobena z nerezových trubek a plastového sedáku. 
Lze ji umístit do sprchového koutu. Sedák je hladký  
s výøezem pro snadné mytí. Po stranách dvì pomocná 
madla.

Rozmìr celkový ( šxhxv ): 55 x 39 x 57 cm
Rozmìr sedáku: 40 x 32 cm
Výška sedáku: 50 cm
Nosnost: 120 kg

Sedaèka do sprchového koutu AZ-5.1 sklopná
KÓD 12/0022175

Je vyrobena z komaxitovaných nerezových materiálù a 
plastového  sedáku s výøezem.  Sedaèka se upevòuje do zdi  
sprchového koutu do výšky 50 cm nad podlahou. Pøi sklopení 
ke zdi zabírá pouze 7,7 cm.    

Rozmìr sedáku: 40 x 32 cm
Nosnost: 120 kg
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Bazének na mytí hlavy è.820115

Plastový nafukovací pøenosný bazének na mytí hlavy na 
lùžku. 

Rozmìr (šxhxv):        60 x 51 x 23 cm
Šíøka výøezu:        15 cm

Sedaèka do sprchového koutu BLUE-LINE
KÓD 12/0093336

Je vyrobena z  duralové konstrukce s opìrkou zad a 
možností nastavení výšky. Pro vìtší pohodí a bezpeènost je 
sedaèka opatøená PUR-protiskluzovým vymìkèením a 
protiskluzovými rozšíøenými násadci na nožièkách.

Rozmìr sedáku ( šxh): 42 x 32 cm
Nastavitelná výška sedáku: 35 - 50 cm
Výška zádové opìrky od sedáku: 34 cm
Nosnost: 100 kg  

BLUE-LINE


