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Височина: от  67 до 87 см

Д иам ет ър на седалкат а:40 см

Д ебелина на седалкат а:10 см

Височина: от  65 до 90 см

Д иам ет ър на седалкат а:39 см

Д ебелина на седалкат а:10 см

Височина: от  53 до 73 см

Д иам ет ър на седалкат а:39 см

Д ебелина на седалкат а:10 см

м едицинска козм ет ична т ехника 
и консум ат иви

Табурет ки

Табурет ка с облегалка пневм о 
пат рон и ринг за крака 

Табурет ка с пневм о 
пат рон и ринг за крака

Табурет ка ергоном ична  
/т ип седло/

Размери:
Дълж ина: 60см,  30см
Диамет ър: 15см,  7,5см

Еднократ на ролка 
чарш аф

Еднократ на кърпа

Аксесоари

Ролери за м асаж Възглавница за м асаж

SS 08H

MS 02Н 

MS 01Н

Терм оносит ели



Елект рически куш ет ки

Разм ери:
Височина - от  46 до 102 см 
Д ълж ина - 184 см
Ш ирина - 71 см

Цвят  на т апицерия: беж

М акс. нат оварване: 150 кг

Разм ери: 
Височина - от  50 до 96 см 
Дълж ина - 192 см
Ш ирина - 70 см
Цвят  на т апицерия:бял
М акс. нат оварване:150 кг
Изнесена пост авка за глава

Разм ери: 
Височина - от  60 до 82 см                               
Дълж ина - 185 см
Ш ирина - 70 см

Цвят  на т апицерия: беж
Цвят  на дърво: свет ъл

М акс. нат оварване: 150 кг

Тегло: 15 кг                                            
Транспорт ен калъф

Разм ери: 
Височина - от  60 до 82 см 
Дълж ина - 185 см
Ш ирина - 70 см

Цвят  на т апицерия: беж
Цвят  на дърво: свет ъл

М акс. нат оварване: 150 кг

Тегло: 15 кг                        
Транспорт ен калъф

Разм ери: 
Височина - 70 см                                 
Дълж ина - 95 см
Ш ирина - 70 см

Цвят  на т апицерия: беж
 
М акс. нат оварване: 170 кг

Разм ери: 
Височина - от  50 до 95 см 
Дълж ина - 185 см 
Ш ирина - 70 см

Цвят  на т апицерия: беж

М акс. нат оварване: 150 кг

Разм ери: 
Височина - от  59 до 91 см                      
Дълж ина - 84 см 
Ш ирина - 70 см

Цвят  на т апицерия: беж    
Цвят  на дърво: свет ъл

М акс. нат оварване: 200 кг

Пост авка за глава и ръце 
Д опълнит елен плот    

Разм ери: 
Височина - от  60 до 85 см                            
Дълж ина - 195 см
Ш ирина - 70 см

Цвят  на т апицерия: беж
Цвят  на дърво: свет ъл

М акс. нат оварване: 150 кг

Пост авка за глава и ръце 
Д опълнит елен плот  

Елект рическа куш ет ка 
две секции 

Преносим и куш ет ки Ст ационарни куш ет ки

Елект рическа куш ет ка
две секции 

Елект рическа куш ет ка
две секции 

Преносим а дървена 
куш ет ка

Преносим а дървена 
куш ет ка

Ст ационарна куш ет ка
КЛАСИК

Ст ационарна куш ет ка 
М ет ална 

Ст ационарна куш ет ка 
SPA СЕРИЯ

Транспорт на 
количка

Ст ойка за ролка 
чарш аф

TILT - S

TILT - A

LIFT BACK SТ 002

MTВ 003 SТ 003 Р

SPA DELUXEМ ТВ 006 
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