Natuurlijk antibacterieel

De douchestoel met houtvezels en
Trusted Solutions,
een natuurlijk antibacteriële werking
®
VEILIG | VEELZIJDIG | DUURZAAM

Passionate People

PICO
GREEN

De Aquatec Pico Green douchestoel is een pionier onder de
douche-/toiletstoelen. Hij is verkrijgbaar in een standaard
uitvoering met hygiëne uitsparing en in een 3-in-1 versie met
toiletemmer, in te zetten als douchestoel, toiletstoel of toiletframe
boven een bestaand toilet. Deze stoel heeft een modern design
dat past in iedere badkamer en biedt uitstekend comfort voor
mensen die wat extra veiligheid en ondersteuning nodig hebben
bij het nemen van een douche of de toiletgang. Lichtgewicht
en tegelijkertijd sterk genoeg om 160 kg te kunnen dragen. De
Pico Green kan op verschillende hoogtes en zitposities worden
ingesteld.

Goed voor het milieu, goed voor je huid
Het echte voordeel van de Pico Green is dat het is gemaakt
van 10% natuurlijke houtvezels die komen uit duurzame
bossen in Duitsland. Dit geeft het product niet alleen een
bijzonder eerste aroma maar biedt ook een 100% natuurlijk
antibacterieel effect. Dit minimaliseert het risico op infecties en
vermindert de noodzaak van het gebruik van sterke chemische
reinigingsmiddelen.

doodt 99%
van de
bacteriën

De houtvezels hebben een beschermende functie en doden
bacteriën zonder chemische toevoegingen of nano-zilver ionen.
De natuurlijk antibacteriële eigenschappen van de Pico Green
doden 99,9% van de bacteriën*, zo is bewezen door een
onafhankelijk biologisch laboratorium.
* gemeten op E.coli en S. aureus

Technische gegevens
Voor meer informatie over dit product, waaronder de gebruikshandleiding, kunt u kijken op www.invacare.nl.

Zithoogte

PICO GREEN /
PICO 3in1 GREEN

425 - 575 mm

Zitbreedte

430 mm

Zitdiepte

420 mm

Totale breedte

575 mm

Totale diepte

520 mm

Breedte tussen
armsteunen
430 mm

Kleuren
Gewicht
douchestoel

PICO GREEN

4,6 kg

PICO 3in1 GREEN

5,4 kg
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nederland@invacare.com
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Max. gebruikersgewicht

Wit, met bruine
houtvezels

160 kg
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