Hjælpemidler til ældre
og handicappede

Hurtig levering
Dag til dag levering

Gratis levering
Ved køb over 1500,-

EAN Faktura
Betal via EAN faktura

Kunderservice
Tlf.: 71 99 24 44

HVILESTOL MED EL-LØFT
CREME - STOF
Før kr. 8.999,00

Nu kr. 6.699,00
Køb online her:
Se flere detaljer om
produktet og bestil online.
Brug QR koden, eller søg på
varenummeret i søgefeltet
på www.e-home.dk

Vare nummer: 713-031CW-1
Vores elektriske hvilestol / Otiumstol med el-løft er svaret på ethvert behov for en tv-stol,
hvor du kan komme op nemt og hurtigt uden for meget besvær. Rygstøtten på vores tv-stol
er udstyret med en liggende funktion, så du kan læne dig tilbage og slappe af den bløde
polstring. Da den har el-løft, betyder det, at den kan hæve sig op, og dermed hjælpe dig
op at stå. Nogle mennesker har svært ved at selv komme op og stå, og derfor hjælper
hvilestolen især de ældre, til en nemmere hverdag. Seniorstol bliver denne slags lænestol
ofte betegnet som, da det er en fantastisk stol til folk som er bevægelseshæmmet eller
bare til den ældre del af befolkningen. Stolen hjælper den ældre til at komme op og stå,
så man kan bruge sin energi på andre ting i hverdagen.
Tekniske detaljer:
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El-tv Hvilestol/Otiumstol med stående støtte i
klassisk design
Stående op: 45° vinkel mellem gulvet og stolen i
stående stilling
Liggende funktion: ryglænet er justerbar op til
150°
Understel er manuelt indstillelig
Ekstra tykt og blød polstring sikrer den bedste
komfort
Inkl. sidelomme
Inkl. Fjernbetjening til nem betjening
Hurtig og nem montering
CE-certificeret
Overflade:Stof, slidstærkt, let at rengøre
Farve: Creme/Beige

Mål: 72,5 x 94 x 109 cm (B x D x H)
Siddeflade: 46 x 51,5 cm (B x D)
Siddehøjde: 50 cm
Mål i liggende position: 72,5 x 170 x 87,5 cm
(BxDxH)
Vægt: 37 kg
Maks. Belastningskapacitet: 200 kg

Leveringstid: 1-2 hverdage
(leveres frit i hele Danmark)

Bestil on-line på www.e-home.dk/hjaelpemidler
HUSK DER KAN BETALES VED EAN FAKTURA

