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De innovatieve, moderne en modulaire keuze
voor uw badkamer
Het Aquatec Sorrento badzitje is één van de uitzonderlijke en
moderne producten van de Aquatec Sorrento serie. Deze serie
biedt niet alleen veel functionaliteit, maar ook veel stijl en een fraai
design.
Het anti-slip, zachte oppervlak en de zachte rug bieden een
zekere en zeer comfortabele zit voor de gebruiker. De anti-slip
bevestigingspoten zorgen voor een veilige positie van het badzitje
en maken hem geschikt voor vrijwel alle standaard badkuipen. Hij
kan eenvoudig worden aangepast naar de gebruikers wensen. Het
corrosie-vrije badzitje, dat zonder gereedschap in elkaar te zetten is,
is de beste keuze voor gebruikers die ondersteuning nodig hebben
in de badkamer bij hun persoonlijk hygiëne.
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Draaifunctie

Eenvoudig in te stellen

Het was nog nooit zo eenvoudig om
een draaibaar badzitje te gebruiken. Met
het release handvat aan beide kanten
en de verbeterde technologie van de
draaifunctie zal de gebruiker hoogst
tevreden zijn over het Aquatec Sorrento
draaibaar badzitje.

Zonder gereedschap, snel en gemakkelijk
instelbaar - dat is één van de overtuigende
voordelen van het Aquatec Sorrento
badzitje. De twee hoogte verstelbare
voorpoten met anti-slip voetjes zijn
uniek in dit segment en verzekeren de
gebruiker van een veilige plaatsing in de
badkuip met veel beenruimte.
Anti-slip, zacht oppervlak
De Aquatec Sorrento is de eerste
badkamercollectie met het innovatieve
TPE Soft Touch Surface op de zitting en
op de armsteunen. Daardoor ziet hij er
niet alleen mooi uit, maar biedt ook veel
zitcomfort voor de gebruiker.

Eigenschappen en opties

Sorrento als draaibaar badzitje

Sorrento – staat
iedere badkamer
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Sorrento badzitje

Technische gegevens

Sorrento draaibaar badzitje
Sorrento badzitje
Afmetingen
Zitbreedte
Zitdiepte
Totale breedte
Totale diepte
Totale hoogte
Breedte tussen armsteunen
Armsteun lengte
Armsteun hoogte
Rugbreedte
Rughoogte
Rugbekleding hoogte
Breedte hygiëne uitsparing
Diepte hygiëne uitsparing
Max. gebruikersgewicht
Gewicht

Artikelnummer
1532693
1532715

400
400
710-760
650
520
450
280
200
500
380
280
140
170
130 kg
6 kg

400
400
710 – 760
560
670 – 725
450
280
200
500
380
280
140
170
130 kg
4,5 kg

Sorrento – staat goed in bijna
iedere badkamer
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