
Modelka 9063
Regulowana wysokość siedziska

Modelka 9062

9062 - 9063
Krzesło toaletowe

Krzesło toaletowe w tapicerce ze skaju gwarantuje 
optymalną higienę i komfort. Trwałe podłokietniki i wytrzymałe 

oparcie zapewnia jakość premium.  Wyprofilowane oparcie, 
materiał obiciowy, oraz poduszka daje poczucie komfortu. 

Przerwa pomiędzy siedziskiem a wiadrem jest minimalna.

M
od

el
 p

ok
az

an
y 

ty
lko

 w
 c

el
ac

h 
ilu

str
ac

yj
ny

ch
. N

ie
któ

re
 fu

nk
cj

e 
m

og
ą 

by
ć 

op
cj

on
al

ne
.

we care for you
VERMEIREN

http://www.vermeiren.pl


VERMEIREN Polska sp. z o.o.
ul. Łaczna 1
55-100 Trzebnica
Polska

www.vermeiren.pl
info@vermeiren.pl

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą

R.E.: VERMEIREN Group N.V., Vermeirenplein 1/15 - 2920 Kalmthout - Belgia - 02/2022 we care for you
VERMEIREN

Kolor ramy    Kolor tapicerki

Sprzęt  zaprojektowany z myślą o Tobie

Firma VERMEIREN zawsze stara się znaleźć najlepsze 
dostępne rozwiązanie, które spełni Twoje osobiste 
oczekiwania. Wraz z postępem technologicznym, możemy 
zaoferować najbardziej aktualne produkty. To rezultat  
naszych ciągłych badań i doświadczenia , które mamy  od 
1957 roku.

Gwarancja jakości

9062 i 9063 spełniają wysokie wymagania norm, 
postawionych przez certyfikowane instytuty w większości 
krajach Europejskich.

C86

Specyfikacja techniczna 9062 - 9063

 Pomiary w mm, waga w kg - Dopuszczalne odchylenia rozmiarów (±15 mm, 1,5 kg). 
Model pokazany tylko w celach ilustracyjnych. Niektóre funkcje mogą być opcjonalne.

Całkowita szerokość   620 mm
Całkowita wysokość 9062 : 835 mm - 9063 : 755 - 885 mm
Długość całkowita  650 mm

Szerokość siedziska  430 mm
Wysokość podłokietników 215 mm
Wysokość siedzenia  9062 : 475 mm - 9063 : 470 - 560 mm

Wysokość oparcia 400 mm

Głębokość siedziska 450 mm
Waga  9062 : 8,35 kg - 9063 : 9 kg
Maksymalna waga użytkownika 120 kg

Dodatkowe informacje

Specjalny kształt oparcia to 
lepszy komfort siedzenia

9063 - Regulowana 
wysokość siedziska

Miękkie poduszki Minimalna przerwa 
pomiędzy siedziskiem 

a wiadrem
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