
Modelka 9063
výškově nastavitelné nohy

Modelka 9062

9062 - 9063
Toaletní židle

Tato klasická toaletní židle s čalouněním Skai poskytuje 
optimální pohodlí a hygienu. Robustní pevné područky 

a silné opěradlo zajišťují prvotřídní kvalitu této toaletní židle. 
Opěradlo je uzpůsobené lepšímu pohodlnějšímu sezení, 

polstrované čalounění je na dotek měkké a vzdálenost 
mezi sedadlem a mísou je minimální.

O
br

áz
ky

 js
ou

 p
ou

ze
 il

us
tra

tiv
ní

. N
ěk

te
ré

 fu
nk

ce
 m

oh
ou

 b
ýt

 v
ol

ite
ln

é.
 

we care for you
VERMEIREN

http://www.vermeiren.cz


VERMEIREN ČR s.r.o.
Nádražní 132
702 00 Ostrava 1
Česká Republika

www.vermeiren.cz
info@vermeiren.cz

Pro více informací prosím kontaktujte svého prodejce.

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

Barva rámu   Barva čalounění

Produkty navržené pro vás

VERMEIREN se vždy snaží přijít s nejlepším možným 
řešením, které zajistí vaše osobní potřeby. Stejně tak, jak 
postupuje technologický pokrok, i my se vám snažíme 
nabídnout ty nejnovější produkty. Toto je výsledek našeho 
nepřetržitého výzkumu a zkušeností od roku 1957.

Garance kvality

Pokud jde o kvalitu, modely 9062 a 9063 splňují nejvyšší 
normy stanovené certifikovanými zkušebními ústavy ve většině 
evropských zemí.

C86

Technické údaje 9062 - 9063

 Rozměry jsou uvedeny v mm, hmotnosti v kg - Tolerance měření: ± 15 mm / 1,5 kg.
Technické změny vyhrazeny. Obrázky jsou pouze ilustrativní. Některé funkce mohou být volitelné.

Celková šířka   620 mm
Celková výška 9062 : 835 mm - 9063 : 755 - 885 mm

Celková délka 650 mm
Šířka sedadla  430 mm
Výška područek 215 mm
Výška sedadla  9062 : 475 mm - 9063 : 470 - 560 mm

Výška opěradla 400 mm
Hloubka sedadla 450 mm
Hmotnost  9062 : 8,35 kg - 9063 : 9 kg
Maximální hmotnost uživatele 120 kg

Doplňující informace

Potah opěradla 
pro větší pohodlí při sezení

9063 - výškově 
nastavitelné nohy

Měkké polstrování pro 
pohodlnější sezení

Minimální vzdálenost 
mezi sedadlem a mísou
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