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Akadálymentesítés eszközei- mozgássérült
kapaszkodó, ülőke

     A feltüntetett árak tájékoztató jellegűek, naprakész árainkat a weboldalunkon találja meg.
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Akadálym
entesítés eszközei- m

ozgássérült kapaszkodó, ülőke
Vízszintes kapaszkodó, szinterezett acél, 300 mm, fehér

Kapaszkodó egyenes kivitelben szinterezett acélból, fehér színben, 300 mm hosszú.

THM30W
6 990 Ft. + Áfa

Paraméterek
Hosszúság: 300 mm
Cső átmérő: D32 mm
Felület: szinterezett (fehér)
Anyag: acél

Vízszintes kapaszkodó, szinterezett rozsdamentes acél, 390 mm, fekete

Egyenes kapaszkodó fekete színben, rozsdamentes acélból, szinterezett felülettel, 390mm.

THM39MB
11 000 Ft. + Áfa

Paraméterek
Anyag: rozsdamentes acél
Felület: matt
Szín: fekete
Cső átmérő: D32 mm
Méretek: 390x85x82 mm

Vízszintes kapaszkodó, szinterezett acél, 300 mm, fehér

Kapaszkodó egyenes kivitelben szinterezett acélból, fehér színben, 300 mm hosszú.

THM30T
6 990 Ft. + Áfa

Paraméterek
Hosszúság: 300 mm
Cső átmérő: D32 mm
Felület: szinterezett (fehér)
Anyag: acél

Vízszintes kapaszkodó, szinterezett acél, 450 mm, fehér

Kapaszkodó egyenes kivitelben szinterezett acélból, fehér színben, 450 mm hosszú.

THM45W
7 990 Ft. + Áfa

Paraméterek
Hosszúság: 450 mm
Cső átmérő: D32 mm
Felület: szinterezett (fehér)
Anyag: acél

http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=THM30W&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=THM39MB&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=THM30T&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=THM45W&description=0
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Akadálym
entesítés eszközei- m

ozgássérült kapaszkodó, ülőke
Vízszintes kapaszkodó, szinterezett rozsdamentes acél, 540 mm, fekete

Egyenes kapaszkodó fekete színben, szinterezett rozsdamentes acélból, 540 mm.

THM54MB
11 600 Ft. + Áfa

Paraméterek
Anyag: rozsdamentes acél
Felület: matt
Szín: fekete
Cső átmérő: D32 mm
Méretek: 540x85x82 mm

Vízszintes kapaszkodó, szinterezett acél, 600 mm, fehér

Kapaszkodó egyenes kivitelben szinterezett acélból, fehér színben, 600 mm hosszú. 32mm-es csőátmérővel

THM60W
8 990 Ft. + Áfa

Paraméterek
Hosszúság: 600 mm
Cső átmérő: D32 mm
Felület: szinterezett (fehér)
Anyag: rozsdamentes acél

Vízszintes kapaszkodó, szinterezett acél, 600 mm, fehér

Kapaszkodó egyenes kivitelben szinterezett acélból, fehér színben, 600 mm hosszú.

THM60T
8 990 Ft. + Áfa

Paraméterek
Hosszúság: 600 mm
Cső átmérő: D32 mm
Felület: szinterezett (fehér)
Anyag: acél

Vízszintes kapaszkodó, szinterezett rozsdamentes acél, 695 mm, fekete

Egyenes kapaszkodó szinterezett rozsdamentes acélból, fekete színben, 695 mm.

THM70MB
13 000 Ft. + Áfa

Paraméterek
Anyag: rozsdamentes acél
Felület: matt
Szín: fekete
Cső átmérő: D32 mm
Méretek: 695x85x82 mm

http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=THM54MB&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=THM60W&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=THM60T&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=THM70MB&description=0
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Akadálym
entesítés eszközei- m

ozgássérült kapaszkodó, ülőke
Vízszintes kapaszkodó, szinterezett acél, 750 mm, fehér

Kapaszkodó, fali kapaszkodó, vízszintes kivitelben, szinterezett acél, 750mm, fehér

THM75W
9 990 Ft. + Áfa

Paraméterek
Hosszúság: 750 mm
Cső átmérő: D32 mm
Anyag: rozsdamentes acél
Felület: szinterezett (fehér)

Vízszintes kapaszkodó, szinterezett acél, 900 mm, fehér

Kapaszkodó egyenes kivitelben szinterezett acélból, fehér színben, 900 mm hosszú.

THM90W
11 490 Ft. + Áfa

Paraméterek
Hosszúság: 900 mm
Cső átmérő: D32 mm
Felület: szinterezett (fehér)
Anyag: rozsdamentes acél

Vízszintes kapaszkodó, szinterezett acél, 900 mm, fehér

Kapaszkodó egyenes kivitelben szinterezett acélból, fehér színben, 900 mm hosszú.

THM90T
11 490 Ft. + Áfa

Paraméterek
Hosszúság: 900 mm
Cső átmérő: D32 mm
Felület: szinterezett (fehér)
Anyag: acél

Védőkorlát mosdószifon elé

Thermomat Védőkorlát mosdószifon elé

TH340
18 990 Ft. + Áfa

Paraméterek
Cső átmérő: 32 mm
Méretek: 45 x 30 cm
Kivitel: szinterezett, fehér

http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=THM75W&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=THM90W&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=THM90T&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=TH340&description=0
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Akadálym
entesítés eszközei- m

ozgássérült kapaszkodó, ülőke
Vízszintes kapaszkodó, szinterezett acél, 1200 mm, fehér

Kapaszkodó egyenes kivitelben szinterezett acélból, fehér színben, 1200 mm hosszú.

THM120T
17 990 Ft. + Áfa

Paraméterek
Hosszúság: 1200 mm
Cső átmérő: D32 mm
Felület: szinterezett (fehér)
Anyag: acél

Vízszintes kapaszkodó, szinterezett acél, 1500 mm, fehér

Kapaszkodó egyenes kivitelben szinterezett acélból, fehér színben, 1500 mm hosszú.

THM150T
21 990 Ft. + Áfa

Paraméterek
Hosszúság: 1500 mm
Cső átmérő: D32 mm
Felület: szinterezett (fehér)
Anyag: acél

Vízszintes kapaszkodó, szinterezett acél, 1800 mm, fehér

Kapaszkodó egyenes kivitelben szinterezett acélból, fehér színben, 1800 mm hosszú.

THM180T
23 990 Ft. + Áfa

Paraméterek
Hosszúság: 1800 mm
Cső átmérő: D32 mm
Felület: szinterezett (fehér)
Anyag: acél

Vízszintes kapaszkodó, szinterezett acél, 2000 mm, fehér

Kapaszkodó egyenes kivitelben szinterezett acélból, fehér színben, 2000 mm hosszú.

THM200T
25 990 Ft. + Áfa

Paraméterek
Hosszúság: 2000 mm
Cső átmérő: D32 mm
Felület: szinterezett (fehér)
Anyag: acél

http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=THM120T&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=THM150T&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=THM180T&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=THM200T&description=0
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Akadálym
entesítés eszközei- m

ozgássérült kapaszkodó, ülőke
Vízszintes kapaszkodó, rozsdamentes acél, 300 mm, matt

Kapaszkodó egyenes kivitelben matt felületű rozsdamentes acélból, 300mm hosszú. 32mm-es csőátmérővel

THM30RMCSW
7 990 Ft. + Áfa

Paraméterek
Hosszúság: 300 mm
Cső átmérő: D32 mm
Felület: matt
Anyag: rozsdamentes acél

Vízszintes kapaszkodó, rozsdamentes acél, 300 mm, matt

Kapaszkodó egyenes kivitelben matt felületű rozsdamentes acélból, 300mm hosszú.

THM30RMCST
7 990 Ft. + Áfa

Paraméterek
Hosszúság: 300 mm
Cső átmérő: D32 mm
Felület: matt
Anyag: rozsdamentes acél

Prémium vízszintes kapaszkodó, rozsdamentes acél, 300 mm, matt

Kapaszkodó egyenes kivitelben matt felületű rozsdamentes acélból, 300mm hosszú.

THM30RMCS
10 800 Ft. + Áfa

Paraméterek
Hosszúság: 300 mm
Cső átmérő: D32 mm
Anyag: rozsdamentes acél
Felület: matt

Vízszintes kapaszkodó, rozsdamentes acél, 450 mm, matt

Kapaszkodó egyenes kivitelben matt felületű rozsdamentes acélból, 450 mm hosszú.

THM45RMCSW
9 490 Ft. + Áfa

Paraméterek
Hosszúság: 450 mm
Cső átmérő: D32 mm
Felület: matt
Anyag: rozsdamentes acél

http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=THM30RMCSW&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=THM30RMCST&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=THM30RMCS&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=THM45RMCSW&description=0
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Akadálym
entesítés eszközei- m

ozgássérült kapaszkodó, ülőke
Prémium vízszintes kapaszkodó, rozsdamentes acél, 450 mm, matt

Kapaszkodó egyenes kivitelben matt felületű rozsdamentes acélból, 450 mm hosszú.

THM45RMCS
12 600 Ft. + Áfa

Paraméterek
Hosszúság: 450 mm
Cső átmérő: D32 mm
Anyag: rozsdamentes acél
Felület: matt

Vízszintes kapaszkodó, rozsdamentes acél, 600 mm, matt

Kapaszkodó egyenes kivitelben matt felületű rozsdamentes acélból, 600 mm hosszú.

THM60RMCSW
10 990 Ft. + Áfa

Paraméterek
Hosszúság: 600 mm
Cső átmérő: D32 mm
Felület: matt
Anyag: rozsdamentes acél

Vízszintes kapaszkodó, rozsdamentes acél, 600 mm, matt

Kapaszkodó egyenes kivitelben matt felületű rozsdamentes acélból, 600 mm hosszú.

THM60RMCST
10 990 Ft. + Áfa

Paraméterek
Hosszúság: 600 mm
Cső átmérő: D32 mm
Felület: matt
Anyag: rozsdamentes acél

Prémium vízszintes kapaszkodó, rozsdamentes acél, 600 mm, matt

Kapaszkodó egyenes kivitelben matt felületű rozsdamentes acélból, 600 mm hosszú.

THM60RMCS
15 000 Ft. + Áfa

Paraméterek
Hosszúság: 600 mm
Cső átmérő: D32 mm
Felület: matt
Anyag: rozsdamentes acél

http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=THM45RMCS&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=THM60RMCSW&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=THM60RMCST&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=THM60RMCS&description=0
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Akadálym
entesítés eszközei- m

ozgássérült kapaszkodó, ülőke
Vízszintes kapaszkodó, rozsdamentes acél, 750 mm, matt

Kapaszkodó, fali kapaszkodó, vízszintes kivitelben, rozsdamentes acél, 750mm, matt felületű

THM75RMCSW
12 490 Ft. + Áfa

Paraméterek
Anyag: rozsdamentes acél
Felület: matt
Hosszúság: 750 mm
Cső átmérő: D32 mm

Vízszintes kapaszkodó, rozsdamentes acél, 900 mm, matt

Kapaszkodó egyenes kivitelben matt felületű rozsdamentes acélból, 900 mm hosszú

THM90RMCSW
13 990 Ft. + Áfa

Paraméterek
Hosszúság: 900 mm
Cső átmérő: D32 mm
Felület: matt
Anyag: rozsdamentes acél

Vízszintes kapaszkodó, rozsdamentes acél, 900 mm, matt

Kapaszkodó egyenes kivitelben matt felületű rozsdamentes acélból, 900 mm hosszú.

THM90RMCST
13 990 Ft. + Áfa

Paraméterek
Hosszúság: 900 mm
Cső átmérő: D32 mm
Felület: matt
Anyag: rozsdamentes acél

Prémium vízszintes kapaszkodó, rozsdamentes acél, 900 mm, matt

Kapaszkodó egyenes kivitelben matt felületű rozsdamentes acélból, 900 mm hosszú.

THM90RMCS
18 000 Ft. + Áfa

Paraméterek
Hosszúság: 900 mm
Cső átmérő: D32 mm
Felület: matt
Anyag: rozsdamentes acél

http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=THM75RMCSW&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=THM90RMCSW&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=THM90RMCST&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=THM90RMCS&description=0
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Akadálym
entesítés eszközei- m

ozgássérült kapaszkodó, ülőke
Vízszintes kádkapaszkodó, 305 mm-es, D25 mm krómozott, fényes

Kádkapaszkodó rozsdamentes acélból, fényes felülettel 305 mm hosszú.

NU003001
6 860 Ft. + Áfa

Paraméterek
Anyag: rozsdamentes acél
Felület: fényes
Méretek: 335x55x80 mm
Cső átmérő: D22 mm
Tömeg: 0,28 kg

Vízszintes kádkapaszkodó, 305 mm-es, D25 mm krómozott, szálcsiszolt

Kádkapaszkodó rozsdamentes acélból, szálcsiszolt felülettel 305 mm hosszú.

NU003002
7 030 Ft. + Áfa

Paraméterek
Anyag: rozsdamentes acél
Felület: szatén
Méretek: 335x55x80 mm
Cső átmérő: D22 mm
Tömeg: 0,28 kg

Prémium vízszintes kapaszkodó, rozsdamentes acél, 1200 mm, matt

Kapaszkodó egyenes kivitelben matt felületű rozsdamentes acélból, 1200 mm hosszú.

THM120RMCS
25 600 Ft. + Áfa

Paraméterek
Hosszúság: 1200 mm
Cső átmérő: D32 mm
Felület: matt
Anyag: rozsdamentes acél

Vízszintes kapaszkodó, rozsdamentes acél, 1500 mm

Kapaszkodó egyenes kivitelben matt felületű rozsdamentes acélból, 1500 mm hosszú.

THM150RMCS
40 600 Ft. + Áfa

Paraméterek
Hosszúság: 1500 mm
Cső átmérő: D32 mm
Felület: matt
Anyag: rozsdamentes acél

http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=NU003001&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=NU003002&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=THM120RMCS&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=THM150RMCS&description=0
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Akadálym
entesítés eszközei- m

ozgássérült kapaszkodó, ülőke
Vízszintes kapaszkodó, rozsdamentes acél, 1800 mm

Kapaszkodó egyenes kivitelben matt felületű rozsdamentes acélból, 1800 mm hosszú.

THM180RMCS
43 600 Ft. + Áfa

Paraméterek
Hosszúság: 1800 mm
Cső átmérő: D32 mm
Felület: matt
Anyag: rozsdamentes acél

Függőleges kapaszkodó fali rögzítésű, szinterezett acél, 1600 mm, fehér

Függőleges kapaszkodó falra szerelhető kivitelben szinterezett acélból, fehér színben, 1600 mm.

TH300T
28 990 Ft. + Áfa

Paraméterek
Magasság: 1600 mm
Cső átmérő: D32 mm
Felület: szinterezett (fehér)
Anyag: acél

Függőleges kapaszkodó padlótól falig, szinterezett acél, 1800 mm, fehér

Függőleges kapaszkodó padlótól falig,szinterezett acélból, fehér színben, 1800 mm.

TH330T
28 990 Ft. + Áfa

Paraméterek
Magasság: 1800 mm
Cső átmérő: D32 mm
Felület: szinterezett (fehér)
Anyag: acél

Prémium függőleges kapaszkodó padlótól falig, rozsdamentes acél, 1900 mm, matt

Függőleges kapaszkodó padlótól falig rozsdamentes acélból, matt felülettel, 1900 mm.

TH330RMCS
34 000 Ft. + Áfa

Paraméterek
Magasság: 1900 mm
Cső átmérő: D32 mm
Felület: matt
Anyag: rozsdamentes acél

http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=THM180RMCS&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=TH300T&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=TH330T&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=TH330RMCS&description=0
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Akadálym
entesítés eszközei- m

ozgássérült kapaszkodó, ülőke
Sarokkapaszkodó, szinterezett acél,  800 x 800 mm, fehér

Sarokba szerelhető kapaszkodó, szinterezett acélból, fehér felülettel.

TH120T
19 990 Ft. + Áfa

Paraméterek
Méretek: 800x800 mm
Cső átmérő: D32 mm
Felület: szinterezett (fehér)
Anyag: acél

 Mozgássérült hajlított kapaszkodó és korlát

Sarokkapaszkodó, szinterezett rozsdamentes acél,  804 x 799 mm, fekete

Sarokkapaszkodó rozsdamentes acélból, fekete szinterezett felülettel, 804x799 mm.

TH120MB
35 000 Ft. + Áfa

Paraméterek
Anyag: rozsdamentes acél
Felület: matt
Szín: fekete
Cső átmérő: D32 mm
Méretek: 804x799x85 mm

Prémium sarokkapaszkodó, rozsdamentes acél, 650 x 650 mm, matt

Sarokba szerelhető kapaszkodó, rozsdamentes acélból, matt felülettel.

TH120RMCS
46 900 Ft. + Áfa

Paraméterek
Méretek: 650x650 mm
Cső átmérő: D32 mm
Felület: matt
Anyag: rozsdamentes acél

Prémium sarokkapaszkodó, rozsdamentes acél, 750 x 750 mm, matt

Sarokba szerelhető kapaszkodó, rozsdamentes acélból, matt felülettel.

TH121RMCS
54 100 Ft. + Áfa

Paraméterek
Méretek: 750x750 mm
Cső átmérő: D32 mm
Felület: matt
Anyag: rozsdamentes acél

http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=TH120T&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=TH120MB&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=TH120RMCS&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=TH121RMCS&description=0
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Akadálym
entesítés eszközei- m

ozgássérült kapaszkodó, ülőke
Sarokkapaszkodó, rozsdamentes acél, 750 x 750 mm, matt

Kapaszkodó, sarokkapaszkodó rozsdamentes acélból,matt felületű,  750x750mm

TH121RMCST
23 990 Ft. + Áfa

Paraméterek
Méretek: 750x750 mm
Cső átmérő: D32 mm
Felület: matt
Anyag: rozsdamentes acél

Sarokkapaszkodó baloldali függőleges elemmel, szinterezett acél, 670 x 670 x 780 mm, fehér

Sarokkapaszkodó baloldali függőleges szakasszal, szinterezett acélból, fehér felülettel.

TH132
54 800 Ft. + Áfa

Paraméterek
Méretek: 670x670x780 mm
Cső átmérő: D32 mm
Felület: szinterezett (fehér)
Anyag: acél

Sarokkapaszkodó baloldali függőleges elemmel, rozsdamentes acél, 670 x 670 x 780 mm

Sarokkapaszkodó baloldali függőleges szakasszal, rozsdamentes acélból, matt felülettel.

TH132RMCS
58 600 Ft. + Áfa

Paraméterek
Méretek: 670x670x780 mm
Cső átmérő: D32 mm
Felület: matt
Anyag: rozsdamentes acél

Sarokkapaszkodó jobboldali függőleges elemmel, szinterezett acél, 670 x 670 x 780 mm, fehér

Sarokkapaszkodó jobboldali függőleges szakasszal, szinterezett acélból, fehér felülettel.

TH142
54 800 Ft. + Áfa

Paraméterek
Méretek: 670x670x780 mm
Cső átmérő: D32 mm
Felület: szinterezett (fehér)
Anyag: acél

http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=TH121RMCST&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=TH132&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=TH132RMCS&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=TH142&description=0
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Akadálym
entesítés eszközei- m

ozgássérült kapaszkodó, ülőke
Sarokkapaszkodó jobboldali függőleges elemmel, rozsdamentes acél, 670 x 670 x 780 mm

Sarokkapaszkodó jobboldali függőleges szakasszal, rozsdamentes acélból, matt felülettel.

TH142RMCS
58 600 Ft. + Áfa

Paraméterek
Méretek: 670x670x780 mm
Cső átmérő: D32 mm
Felület: matt
Anyag: rozsdamentes acél

Sarokkapaszkodó kézizuhannyal baloldali állítható zuhanytartóval, rozsdamentes acél, matt

Sarokkapaszkodó baloldali függőleges szakasszal, állítható zuhanytartóval, rozsdamentes acélból, matt felülettel.

TH250RMCS
66 100 Ft. + Áfa

Paraméterek
Anyag: rozsdamentes acél
Felület: matt

Sarokkapaszkodó kézizuhannyal jobboldali állítható zuhanytartóval, rozsdamentes acél, matt

Sarokkapaszkodó jobboldali függőleges szakasszal, állítható zuhanytartóval, rozsdamentes acélból, matt felülettel.

TH260RMCS
66 100 Ft. + Áfa

Paraméterek
Anyag: rozsdamentes acél
Felület: matt

Kapaszkodó kézizuhannyal, baloldali zuhanytartóval, rozsdamentes acél, matt

Hajlított kapaszkodó baloldali függőleges szakasszal, állítható zuhanytartóval, rozsdamentes acélból, matt felülettel.

TH270RMCS
59 200 Ft. + Áfa

Paraméterek
Anyag: rozsdamentes acél
Felület: matt

http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=TH142RMCS&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=TH250RMCS&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=TH260RMCS&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=TH270RMCS&description=0
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Akadálym
entesítés eszközei- m

ozgássérült kapaszkodó, ülőke
Kapaszkodó kézizuhannyal, jobboldali zuhanytartóval, rozsdamentes acél, matt

Hajlított kapaszkodó jobboldali függőleges szakasszal, állítható zuhanytartóval, rozsdamentes acélból, matt felülettel.

TH280RMCS
59 200 Ft. + Áfa

Paraméterek
Anyag: rozsdamentes acél
Felület: matt

Hajlított kapaszkodó 45 fokos, szinterezett acél, 320-320 mm, fehér

Hajlított 45°-os kapaszkodó, szinterezett acélból, fehér felülettel.

TH110T
9 490 Ft. + Áfa

Paraméterek
Méretek: 320x320 mm
Cső átmérő: D32 mm
Felület: szinterezett (fehér)
Anyag: acél

Hajlított kapaszkodó 130 fokos, szinterezett rozsdamentes acél, 325-325 mm, fekete

Hajlított kapaszkodó 130 fokos rozsdamentes acélból, fekete szinterezett felülettel, 325x325 mm.

TH110MB
19 500 Ft. + Áfa

Paraméterek
Anyag: rozsdamentes acél
Felület: matt
Szín: fekete
Cső átmérő: D32 mm
Méretek: 325x325 mm

Hajlított kapaszkodó 45 fokos, rozsdamentes acél, 320-320 mm, matt

Hajlított 45°-os kapaszkodó, rozsdamentes acélból, matt felülettel.

TH110RMCST
11 990 Ft. + Áfa

Paraméterek
Méretek: 320x320 mm
Cső átmérő: D32 mm
Felület: matt
Anyag: rozsdamentes acél

http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=TH280RMCS&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=TH110T&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=TH110MB&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=TH110RMCST&description=0
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Akadálym
entesítés eszközei- m

ozgássérült kapaszkodó, ülőke
Hajlított kapaszkodó rácsos szappantartóval 120 fokos, jobbos/balos rozsdamentes acél, 230x230
mm, D25 mm, matt

TH115RMCST
12 500 Ft. + Áfa

Paraméterek

Fix kapaszkodó, szinterezett acél, 625 mm, fehér

Fix kapaszkodó szinterezett acélból, fehér felülettel, 625 mm. Akadálymentesített helyiségekbe.

TH610T
18 990 Ft. + Áfa

Paraméterek
Hosszúság: 625 mm
Cső átmérő: D32 mm
Felület: szinterezett (fehér)
Anyag: acél
Kivitel: fix, fali rögzítésű

Fix kapaszkodó, rozsdamentes acél, 625 mm, matt

Fix kapaszkodó rozsdamentes acélból, matt felülettel, 625 mm. Akadálymentesített helyiségekbe.

TH610RMCST
22 990 Ft. + Áfa

Paraméterek
Hosszúság: 625 mm
Cső átmérő: D32 mm
Felület: matt
Anyag: rozsdamentes acél

Fix kapaszkodó jobboldali megerősítéssel, szinterezett acél, 630 mm, fehér

Fix kapaszkodó jobboldali megerősítéssel, szinterezett acélból, fehér felülettel, 630 mm. Akadálymentesített
helyiségekbe.
TH601T
18 990 Ft. + Áfa

Paraméterek
Hosszúság: 630 mm
Cső átmérő: D32 mm
Felület: szinterezett (fehér)
Anyag: acél
Kivitel: jobboldali megerősítéssel

http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=TH115RMCST&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=TH610T&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=TH610RMCST&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=TH601T&description=0
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Akadálym
entesítés eszközei- m

ozgássérült kapaszkodó, ülőke
Fix kapaszkodó baloldali megerősítéssel, szinterezett acél, 630 mm, fehér

Fix kapaszkodó baloldali megerősítéssel, szinterezett acélból, fehér felülettel, 630 mm. Akadálymentesített
helyiségekbe.
TH602T
18 990 Ft. + Áfa

Paraméterek
Hosszúság: 630 mm
Cső átmérő: D32 mm
Felület: szinterezett (fehér)
Anyag: acél
Kivitel: baloldali megerősítéssel

Fix kapaszkodó jobboldali megerősítéssel, rozsdamentes acél, 600 mm, matt

Fix kapaszkodó jobboldali megerősítéssel, rozsdamentes acélból, matt felülettel, 600 mm. Akadálymentesített
helyiségekbe.
TH601RMCST
25 990 Ft. + Áfa

Paraméterek
Hosszúság: 600 mm
Cső átmérő: D32 mm
Felület: matt
Anyag: rozsdamentes acél

Prémium fix kapaszkodó jobboldali megerősítéssel, rozsdamentes acél, 600 mm, matt

Fix kapaszkodó jobboldali megerősítéssel, rozsdamentes acélból, matt felülettel, 600 mm. Akadálymentesített
helyiségekbe.
TH601RMCS
32 800 Ft. + Áfa

Paraméterek
Hosszúság: 600 mm
Cső átmérő: D32 mm
Felület: matt
Anyag: rozsdamentes acél

Fix kapaszkodó baloldali megerősítéssel, rozsdamentes acél, 600 mm, matt

Fix kapaszkodó baloldali megerősítéssel, rozsdamentes acélból, matt felülettel, 600 mm. Akadálymentesített
helyiségekbe.
TH602RMCST
25 990 Ft. + Áfa

Paraméterek
Hosszúság: 600 mm
Cső átmérő: D32 mm
Felület: matt
Anyag: rozsdamentes acél

http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=TH602T&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=TH601RMCST&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=TH601RMCS&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=TH602RMCST&description=0
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Akadálym
entesítés eszközei- m

ozgássérült kapaszkodó, ülőke
Prémium fix kapaszkodó baloldali megerősítéssel, rozsdamentes acél, 600 mm, matt

Fix kapaszkodó baloldali megerősítéssel, rozsdamentes acélból, matt felülettel, 600 mm. Akadálymentesített
helyiségekbe.
TH602RMCS
32 800 Ft. + Áfa

Paraméterek
Hosszúság: 600 mm
Cső átmérő: D32 mm
Felület: matt
Anyag: rozsdamentes acél
Jellemzők: baloldali megerősítéssel

Felhajtható kapaszkodó, szinterezett acél, 630 mm, fehér

Kapaszkodó felhajtható kivitelben, szinterezett acélból, fehér felülettel. Akadálymentesített helyiségekbe.

TH600T
25 990 Ft. + Áfa

Paraméterek
Hosszúság: 630 mm
Cső átmérő: D32 mm
Felület: szinterezett (fehér)
Anyag: acél
Kivitel: falra szerelhető, felhajtható

Felhajtható kapaszkodó, szinterezett acél, 630 mm, fehér

Kapaszkodó felhajtható kivitelben, szinterezett acélból, fehér felülettel. Akadálymentesített helyiségekbe.

TH600W
25 990 Ft. + Áfa

Paraméterek
Hosszúság: 630 mm
Cső átmérő: D32 mm
Felület: szinterezett (fehér)
Anyag: acél
Kivitel: falra szerelhető, felhajtható

Felhajtható kapaszkodó, rozsdamentes acél, 600 mm, matt

Kapaszkodó felhajtható kivitelben, matt felületű rozsdamentes acélból. Akadálymentesített helyiségekbe.

TH600RMCST
32 700 Ft. + Áfa

Paraméterek
Hosszúság: 600 mm
Cső átmérő: D32 mm
Anyag: rozsdamentes acél
Kivitel: matt
Jellemzők: felhajtható

http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=TH602RMCS&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=TH600T&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=TH600W&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=TH600RMCST&description=0
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Akadálym
entesítés eszközei- m

ozgássérült kapaszkodó, ülőke
Prémium felhajtható kapaszkodó, rozsdamentes acél, 600 mm, matt

Kapaszkodó felhajtható kivitelben, matt felületű rozsdamentes acélból. Akadálymentesített helyiségekbe.

TH600RMCS
43 100 Ft. + Áfa

Paraméterek
Hosszúság: 600 mm
Cső átmérő: D32 mm
Felület: matt
Anyag: rozsdamentes acél

Állványra szerelt felhajtható kapaszkodó, szinterezett acél, 600 mm, fehér

Felhajtható kapaszkodó állványra szerelt kivitelben, szinterezett acélból, fehér felülettel, 600 mm. Akadálymentesített
helyiségekbe.
TH650T
47 400 Ft. + Áfa

Paraméterek
Hosszúság: 600 mm
Magasság: 740 mm
Cső átmérő: D32 mm
Felület: szinterezett (fehér)
Anyag: acél
Kivitel: állványra szerelt, felhajtható

Prémium állványra szerelt felhajtható kapaszkodó, rozsdamentes acél, 600 mm, matt

Felhajtható kapaszkodó állványra szerelt kivitelben, rozsdamentes acélból, matt felülettel, 600 mm.
Akadálymentesített helyiségekbe.
TH650RMCS
66 400 Ft. + Áfa

Paraméterek
Méretek: D32x600 mm
Anyag: rozsdamentes acél
Felület: matt
Kivitel: állványra szerelt, felhajtható

Fix kapaszkodó, szinterezett acél, 750 mm, fehér

Fix kapaszkodó szinterezett acélból, fehér felülettel, 750 mm. Akadálymentesített helyiségekbe.

TH810T
25 990 Ft. + Áfa

Paraméterek
Hosszúság: 750 mm
Cső átmérő: D32 mm
Felület: szinterezett (fehér)
Anyag: acél
Kivitel: fix, fali rögzítésű

http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=TH600RMCS&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=TH650T&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=TH650RMCS&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=TH810T&description=0
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Akadálym
entesítés eszközei- m

ozgássérült kapaszkodó, ülőke
Fix kapaszkodó, szinterezett acél, 750 mm, fehér

Fix kapaszkodó szinterezett acélból, fehér felülettel, 750 mm. Akadálymentesített helyiségekbe.

TH810W
25 990 Ft. + Áfa

Paraméterek
Hosszúság: 750 mm
Cső átmérő: D32 mm
Felület: szinterezett (fehér)
Anyag: acél
Kivitel: fix, fali rögzítésű

Fix kapaszkodó, rozsdamentes acél, 820 mm, matt

Fix kapaszkodó rozsdamentes acélból, matt felülettel, 820 mm. Akadálymentesített helyiségekbe.

TH810RMCST
32 640 Ft. + Áfa

Paraméterek
Hosszúság: 820 mm
Cső átmérő: D32 mm
Felület: matt
Anyag: rozsdamentes acél
Kivitel: fix, fali rögzítésű

Fix kapaszkodó jobboldali megerősítéssel, szinterezett acél, 800 mm, fehér

Fix kapaszkodó jobboldali megerősítéssel, szinterezett acélból, fehér felülettel, 800 mm.

TH831T
22 560 Ft. + Áfa

Paraméterek
Hosszúság: 800 mm
Cső átmérő: D32 mm
Felület: szinterezett (fehér)
Anyag: acél
Kivitel: jobboldali megerősítéssel

Fix kapaszkodó baloldali megerősítéssel, szinterezett acél, 800 mm, fehér

Fix kapaszkodó baloldali megerősítéssel, szinterezett acélból, fehér felülettel, 800 mm.  Akadálymentesített
helyiségekbe.
TH832T
21 990 Ft. + Áfa

Paraméterek
Hosszúság: 800 mm
Cső átmérő: D32 mm
Felület: szinterezett (fehér)
Anyag: acél
Kivitel: baloldali megerősítéssel

http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=TH810W&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=TH810RMCST&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=TH831T&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=TH832T&description=0
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Akadálym
entesítés eszközei- m

ozgássérült kapaszkodó, ülőke
Fix kapaszkodó jobboldali megerősítéssel, rozsdamentes acél, 800 mm, matt

Fix kapaszkodó jobboldali megerősítéssel, rozsdamentes acélból, matt felülettel, 800 mm.

TH831RMCST
27 990 Ft. + Áfa

Paraméterek
Hosszúság: 800 mm
Cső átmérő: D32 mm
Felület: matt
Anyag: rozsdamentes acél
Kivitel: jobboldali megerősítéssel

Prémium fix kapaszkodó jobboldali megerősítéssel, rozsdamentes acél, 800 mm, matt

Fix kapaszkodó jobboldali megerősítéssel, rozsdamentes acélból, matt felülettel, 800 mm.

TH831RMCS
35 200 Ft. + Áfa

Paraméterek
Hosszúság: 800 mm
Cső átmérő: D32 mm
Felület: matt
Anyag: rozsdamentes acél
Kivitel: jobboldali megerősítéssel

Fix kapaszkodó baloldali megerősítéssel, rozsdamentes acél, 800 mm, matt

Fix kapaszkodó baloldali megerősítéssel, rozsdamentes acélból, matt felülettel, 800 mm. Akadálymentesített
helyiségekbe.
TH832RMCST
27 990 Ft. + Áfa

Paraméterek
Hosszúság: 800 mm
Cső átmérő: D32 mm
Felület: matt
Anyag: rozsdamentes acél
Kivitel: baloldali megerősítéssel

Prémium fix kapaszkodó baloldali megerősítéssel, rozsdamentes acél, 800 mm, matt

Fix kapaszkodó baloldali megerősítéssel, rozsdamentes acélból, matt felülettel, 800 mm.Akadálymentesített
helyiségekbe.
TH832RMCS
35 200 Ft. + Áfa

Paraméterek
Hosszúság: 800 mm
Cső átmérő: D32 mm
Felület: matt
Anyag: rozsdamentes acél
Kivitel: baloldali megerősítéssel

http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=TH831RMCST&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=TH831RMCS&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=TH832RMCST&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=TH832RMCS&description=0
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Akadálym
entesítés eszközei- m

ozgássérült kapaszkodó, ülőke
Támasztófogantyú faltól padlóig, jobbos/balos, szinterezett acél, 750 x 750 mm, fehér

Támasztófogantyú oldalsó megerősítéssel, balos/jobbos kivitelben, szinterezett acélból, fehér felülettel.
Akadálymentesített helyiségekbe.
TH800T
18 990 Ft. + Áfa

Paraméterek
Méretek: 750x750 mm
Cső átmérő: D32 mm
Felület: szinterezett (fehér)
Anyag: acél
Kivitel: faltól padlóig

Állványra szerelt fix kapaszkodó papírtartóval, szinterezett acél, 800 mm, fehér

Fix kapaszkodó állványra szerelt kivitelben, papírtartóval, fehér szinterezett acél, 800mm

TH861T
46 990 Ft. + Áfa

Paraméterek
Anyag: acél
Felület: szinterezett
Szín: fehér
Hosszúság: 800 mm
Kivitel: álló, fix kialakítású

Prémium támasztófogantyú faltól padlóig, baloldali megerősítéssel, rozsdamentes acél, 780 x 800
mm, matt
Támasztófogantyú baloldali megerősítéssel, rozsdamentes acélból, matt felülettel. Akadálymentesített helyiségekbe.

TH800RMCS
45 700 Ft. + Áfa

Paraméterek
Méretek: 780x800 mm
Cső átmérő: D32 mm
Felület: matt
Anyag: rozsdamentes acél
Kivitel: faltól padlóig

Prémium támasztófogantyú faltól padlóig, jobboldali megerősítéssel, rozsdamentes acél, 780 x
800 mm, matt
Támasztófogantyú jobboldali megerősítéssel, rozsdamentes acélból, matt felülettel. Akadálymentesített helyiségekbe.

TH800RMCS2
45 700 Ft. + Áfa

Paraméterek
Méretek: 780x800 mm
Cső átmérő: D32 mm
Felület: matt
Anyag: rozsdamentes acél
Kivitel: faltól padlóig

http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=TH800T&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=TH861T&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=TH800RMCS&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=TH800RMCS2&description=0
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Akadálym
entesítés eszközei- m

ozgássérült kapaszkodó, ülőke
Felhajtható kapaszkodó papírtartóval, szinterezett acél, 750 mm, fehér

Kapaszkodó felhajtható kivitelben fehér felületű szinterezett acélból, papírtartóval.

TH840W
27 990 Ft. + Áfa

Paraméterek
Hosszúság: 750 mm
Cső átmérő: D32 mm
Felület: szinterezett (fehér)
Anyag: acél
Kivitel: fali rögzítésű, felhajtható

Felhajtható kapaszkodó papírtartóval (rögzítőelemek nélkül), szinterezett acél, 800 mm, fehér

Kapaszkodó felhajtható kivitelben fehér felületű szinterezett acélból, papírtartóval.

TH840T
27 990 Ft. + Áfa

Paraméterek
Hosszúság: 800 mm
Cső átmérő: D32 mm
Felület: szinterezett (fehér)
Anyag: acél
Kivitel: fali rögzítésű, felhajtható

Felhajtható kapaszkodó papírtartóval, szinterezett rozsdamentes acél, 738 mm, fekete

Felhajtható kapaszkodó papírtartóval, szinterezett rozsdamentes acélból, fekete színben, 738 mm.
Akadálymentesített helyiségekbe.
TH840MB
49 200 Ft. + Áfa

Paraméterek
Anyag: rozsdamentes acél
Felület: matt
Szín: fekete
Cső átmérő: D32 mm
Méretek: 100x300x738 mm

Felhajtható kapaszkodó, papírtartóval, rozsdamentes acél, 800 mm, matt

Kapaszkodó felhajtható kivitelben matt felületű rozsdamentes acélból, papírtartóval. Akadálymentesített helyiségekbe.

TH840RMCST
34 990 Ft. + Áfa

Paraméterek
Hosszúság: 800 mm
Cső átmérő: D32 mm
Felület: matt
Anyag: rozsdamentes acél
Kivitel: fali rögzítésű, felhajtható

http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=TH840W&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=TH840T&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=TH840MB&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=TH840RMCST&description=0
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Akadálym
entesítés eszközei- m

ozgássérült kapaszkodó, ülőke
Felhajtható kapaszkodó, papírtartóval, rozsdamentes acél, 750 mm, matt

Kapaszkodó felhajtható kivitelben matt felületű rozsdamentes acélból, papírtartóval. Akadálymentesített helyiségekbe.

TH840RMCSW
34 990 Ft. + Áfa

Paraméterek
Hosszúság: 750 mm
Cső átmérő: D32 mm
Anyag: rozsdamentes acél
Felület: matt
Jellemzők: felhajtható

Prémium felhajtható kapaszkodó, papírtartóval, rozsdamentes acél, 800 mm, matt

Kapaszkodó felhajtható kivitelben matt felületű rozsdamentes acélból, papírtartóval. Akadálymentesített helyiségekbe.

TH840RMCS
45 400 Ft. + Áfa

Paraméterek
Hosszúság: 800 mm
Cső átmérő: D32 mm
Felület: matt
Anyag: rozsdamentes acél
Kivitel: fali rögzítésű, felhajtható

Állványra szerelt felhajtható kapaszkodó papírtartóval, szinterezett acél, 800 mm, fehér

Felhajtható kapaszkodó állványra szerelt kivitelben, papírtartóval, szinterezett acélból, fehér felülettel, 800 mm.

TH860T
51 990 Ft. + Áfa

Paraméterek
Hosszúság: 800 mm
Magasság: 740 mm
Cső átmérő: D32 mm
Felület: szinterezett (fehér)
Anyag: acél
Kivitel: állványra szerelt, felhajtható

Állványra szerelt felhajtható kapaszkodó papírtartóval, szinterezett acél, 800 mm, fehér

TH860W
59 200 Ft. + Áfa

Paraméterek

http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=TH840RMCSW&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=TH840RMCS&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=TH860T&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=TH860W&description=0
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Akadálym
entesítés eszközei- m

ozgássérült kapaszkodó, ülőke
Állványra szerelt felhajtható kapaszkodó papírtartóval, szinterezett rozsdamentes acél, 722 mm,
fekete
Állványra szerelt felhajtható kapaszkodó papírtartóval, szinterezett rozsdamentes acél, fekete színben.

TH860MB
75 500 Ft. + Áfa

Paraméterek
Anyag: rozsdamentes acél
Felület: matt
Szín: fekete
Cső átmérő: D32 mm
Méretek: 150x800x722 mm

Prémium állványra szerelt felhajtható kapaszkodó papírtartóval, rozsdamentes acél, 800 mm, matt

Felhajtható kapaszkodó állványra szerelt kivitelben, papírtartóval, rozsdamentes acélból, matt felülettel, 800 mm.

TH860RMCS
75 300 Ft. + Áfa

Paraméterek
Hosszúság: 800 mm
Cső átmérő: D32 mm
Felület: matt
Anyag: rozsdamentes acél
Kivitel: állványra szerelt, felhajtható

Állványra szerelt felhajtható kapaszkodó papírtartóval, rozsdamentes acél, 800 mm, matt

Felhajtható kapaszkodó állványra szerelt kivitelben, papírtartóval, rozsdamentes acélból, matt felülettel, 800 mm.

TH860RMCST
55 990 Ft. + Áfa

Paraméterek
Hosszúság: 800 mm
Cső átmérő: D32 mm
Felület: matt
Anyag: rozsdamentes acél
Kivitel: állványra szerelt, felhajtható

Hajlított kapaszkodó jobbos/balos, szinterezett acél, 600 x 600 mm, fehér

Hajlított kapaszkodó szinterezett acélból, fehér felülettel, jobbos/balos kivitelben.

THMAW
18 990 Ft. + Áfa

Paraméterek
Méretek: 600x600 mm
Cső átmérő: D32 mm
Felület: szinterezett (fehér)
Anyag: rozsdamentes acél
Kivitel: hajlított

http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=TH860MB&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=TH860RMCS&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=TH860RMCST&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=THMAW&description=0
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Akadálym
entesítés eszközei- m

ozgássérült kapaszkodó, ülőke
Thermomat Hajlított kapaszkodó átfordítható jobbos/balos, szinterezett acél, 600 x 800 mm, fehér

Thermomat hajlított kapaszkodó fehér szinterezett acél, átfordítható jobbos/balos kivitelben, 600x800 mm.

THMARI
30 200 Ft. + Áfa

Paraméterek
Anyag: acél
Felület: fehér
Méretek: 800x600 mm
Cső átmérő: D32 mm
Tömeg: 2,2 kg
Jellemzők: átfordítható

Hajlított kapaszkodó jobbos, szinterezett acél, 800 x 400 mm, fehér

Hajlított kapaszkodó szinterezett acélból, fehér felülettel, 800x400 mm.

THMADT
18 990 Ft. + Áfa

Paraméterek
Méretek: 800x400 mm
Cső átmérő: D32 mm
Felület: szinterezett (fehér)
Anyag: acél

Hajlított kapaszkodó balos, szinterezett acél, 800 x 400 mm, fehér

Hajlított kapaszkodó szinterezett acélból, fehér felülettel, 800x400 mm.

THMAST
18 990 Ft. + Áfa

Paraméterek
Méretek: 800x400 mm
Cső átmérő: D32 mm
Felület: szinterezett (fehér)
Anyag: acél

Hajlított kapaszkodó jobbos/balos, rozsdamentes acél, 600 x 600 mm, matt

Hajlított kapaszkodó rozsdamentes acélból, matt felülettel, jobbos/balos kivitelben.

THMARMCSW
22 990 Ft. + Áfa

Paraméterek
Méretek: 600x600 mm
Cső átmérő: D32 mm
Anyag: rozsdamentes acél
Felület: matt

http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=THMARI&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=THMADT&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=THMAST&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=THMARMCSW&description=0
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Akadálym
entesítés eszközei- m

ozgássérült kapaszkodó, ülőke
Hajlított kapaszkodó jobbos/balos, rozsdamentes acél, 600 x 600 mm, matt

Hajlított kapaszkodó rozsdamentes acélból, matt felülettel, jobbos/balos kivitelben.

THMARMCST
22 990 Ft. + Áfa

Paraméterek
Méretek: 600x600 mm
Cső átmérő: D32 mm
Felület: matt
Anyag: rozsdamentes acél
Kivitel: hajlított

Hajlított kapaszkodó jobbos/balos, rozsdamentes acél, 600 x 600 mm, matt

Hajlított kapaszkodó rozsdamentes acélból, matt felülettel, jobbos/balos kivitelben.

THMARMCS
31 300 Ft. + Áfa

Paraméterek
Méretek: 600x600 mm
Cső átmérő: D32 mm
Felület: matt
Anyag: rozsdamentes acél
Kivitel: hajlított

Hajlított kapaszkodó jobbos, rozsdamentes acél, 800 x 400 mm, matt

Hajlított rozsdamentes acél kapaszkodó 800x400mm, jobbos kivitelben.

THMADRMCST
20 990 Ft. + Áfa

Paraméterek
Méretek: 800x400 mm
Cső átmérő: D32 mm
Felület: matt
Anyag: rozsdamentes acél
Kivitel: hajlított

Hajlított kapaszkodó balos, rozsdamentes acél, 800 x 400 mm, matt

Hajlított rozsdamentes acél kapaszkodó 800x400 mm, balos kivitelben.

THMASRMCST
20 990 Ft. + Áfa

Paraméterek
Méretek: 800x400 mm
Cső átmérő: D32 mm
Felület: matt
Anyag: rozsdamentes acél
Kivitel: hajlított

http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=THMARMCST&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=THMARMCS&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=THMADRMCST&description=0
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Akadálym
entesítés eszközei- m

ozgássérült kapaszkodó, ülőke
Prémium hajlított kapaszkodó jobbos, rozsdamentes acél, 600 x 300 mm, matt

Prémium hajlított kapaszkodó jobbos, rozsdamentes acél, 600 x 300 mm, matt

THMADRMCS
38 900 Ft. + Áfa

Paraméterek
Méretek: D32x600x300 mm
Anyag: rozsdamentes acél
Kivitel: matt
Jellemzők: jobbos

Prémium hajlított kapaszkodó balos, rozsdamentes acél, 600 x 300 mm, matt

Prémium hajlított kapaszkodó balos, rozsdamentes acél, 600 x 300 mm, matt                                                                

THMASRMCS
38 900 Ft. + Áfa

Paraméterek
Méretek: D32x600x300 mm
Anyag: rozsdamentes acél
Kivitel: matt
Jellemzők: balos

Thermomat Sarokkapaszkodó kézizuhannyal baloldali állítható króm zuhanytartóval

Sarokkapaszkodó baloldali függőleges szakasszal, állítható zuhanytartóval, szinterezett acélból, fehér felülettel.

TH250
90 900 Ft. + Áfa

Paraméterek
Méretek: 670x670 mm
Cső átmérő: D32 mm
Kivitel: szinterezett, fehér
zuhanytartó kivitele krómozott
Zuhanytartó mérete 1200 mm

Thermomat Sarokkapaszkodó kézizuhannyal, jobboldali állítható króm zuhanytartóval

Sarokkapaszkodó jobboldali függőleges szakasszal, állítható zuhanytartóval, szinterezett acélból, fehér felülettel.

TH260
90 900 Ft. + Áfa

Paraméterek
Méretek: 670x670 mm
Cső átmérő: D32 mm
Kivitel: szinterezett, fehér
zuhanytartó kivitele krómozott
Zuhanytartó mérete 1200 mm

http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=THMADRMCS&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=THMASRMCS&description=0
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Akadálym
entesítés eszközei- m

ozgássérült kapaszkodó, ülőke
Thermomat Kapaszkodó kézizuhannyal, baloldali zuhanytartóval, szinterezett acél, fehér

Hajlított kapaszkodó baloldali függőleges szakasszal, állítható zuhanytartóval, szinterezett acélból, fehér felülettel.

TH270
68 800 Ft. + Áfa

Paraméterek
Méretek: 450 mm
Cső átmérő: D32 mm
Kivitel: szinterezett, fehér
zuhanytartó kivitele krómozott
Zuhanytartó mérete 1200 mm

Thermomat Kapaszkodó kézizuhannyal, jobboldali zuhanytartóval, szinterezett acél, fehér

Hajlított kapaszkodó jobboldali függőleges szakasszal, állítható zuhanytartóval, szinterezett acélból, fehér felülettel.

TH280
68 800 Ft. + Áfa

Paraméterek
Méretek: 450 mm
Cső átmérő: D32 mm
Kivitel: szinterezett, fehér
zuhanytartó kivitele krómozott
Zuhanytartó mérete 1200 mm

 Mozgássérült szék, ülőke

Felhajtható zuhanyszék, korlátra akasztható, rozsdamentes acélból fehérre szinterezve

Zuhanyülőke, szinterezett rozsdamentes acélból, korlátra akasztható kivitelben.

THSDA
94 000 Ft. + Áfa

Paraméterek
Anyag: rozsdamentes acél, szinterezett
Méretek: 423x517x409 mm
Tömeg: 4,8 kg
Terhelhetőség: 150 kg

Felhajtható, falra szerelhető zuhanyszék, műanyag, fehér

Falra szerelhető, lehajtható zuhanyülőke, alumínium szerkezettel, műanyag ülőfelülettel.

THSRDB2
36 300 Ft. + Áfa

Paraméterek
Anyag: alumínium, ABS
Felület: fehér
Méretek: 320x103x328 mm
Tömeg: 1,68 kg

http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=TH270&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=TH280&description=0
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Akadálym
entesítés eszközei- m

ozgássérült kapaszkodó, ülőke
Felhajtható zuhanyszék, falra szerelhető, 330 x 440 mm-es ülőfelülettel, rozsdamentes acélból
fehérre szinterezve
Zuhanyszék falra szerelhető, felhajtható kivitelben, szinterezett acélból, fehér felülettel.

THSRD
86 800 Ft. + Áfa

Paraméterek
Cső átmérő: D32 mm
Méretek: 330x440x300 mm
Kivitel: szinterezett, fehér

Mediclinics Felhajtható zuhanyszék, falra szerelhető, rozsdamentes acél, szaténfényű

Zuhanyszék falra szerelhető, felhajtható kivitelben, rozsdamentes acélból, szatén felülettel.

MEDAM0200CS
55 200 Ft. + Áfa

Paraméterek
Méretek: 455x406x100 mm
Anyag: rozsdamentes acél
Felület: szatén
Terhelhetőség: 120 kg

Felhajtható zuhanyszék, falra szerelhető, rozsdamentes acél, támasztó lábbal szaténfényű

Zuhanyszék falra szerelhető, felhajtható kivitelben, támasztólábbal, rozsdamentes acélból, matt felülettel.

MEDAM0200CSTL
49 900 Ft. + Áfa

Paraméterek
Anyag: rozsdamentes acél
Felület: matt
Méretek: 460x440x100 mm

Felhajtható zuhanyszék, falra szerelhető, műgyanta ülőlappal, rozsdamentes konzolokkal

Zuhanyülőke, rozsdamentes acélból, műgyanta ülőfelülettel, falra szerelhető, felhajtható.

THSRDW1
36 400 Ft. + Áfa

Paraméterek
Anyag: rozsdamentes acél / műgyanta
Méretek: 355x280 mm

http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=THSRD&description=0
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Akadálym
entesítés eszközei- m

ozgássérült kapaszkodó, ülőke
Felhajtható zuhanyszék, háttámlával és karral, rozsdamentes acélból, fehérre szinterezve

Zuhanyszék szinterezett rozsdamentes acélból, falra szerelhető kivitelben, háttámlával és kartámasszal.

THSSB
153 300 Ft. + Áfa

Paraméterek
Anyag: rozsdamentes acél / szinterezett
Méretek: 493x661x469 mm
Tömeg: 8,75 kg
Terhelhetőség: 150 kg

Falra szerelhető háttámla, fehér műbőrözött háttámla szivacsbetéttel, rozsdamentes konzollal

Háttámla falra szerelhető kivitelben, rozsdamentes acél konzollal, fehér műbőrözött szivacsbetétes háttámlával.

THSH
46 800 Ft. + Áfa

Paraméterek
Anyag: rozsdamentes acél konzol, műbőr háttámla
Jellemzők: fehér, falra szerelhető

 Segélyhívó és vészjelző berendezés

Húzózsinóros működtetésű segélyhívó és vészjelző berendezés tápegységgel, LED-es jelzésű
reset gombbal, ajtó fölé szerelhető LED-es fény- és hangjelzővel, személyzeti reset gombbal
Húzózsinóros segélyhívó és vészjelző "cancel" gombbal, tápegységgel, ajtó fölé szerelhető vészjelzővel (hang és
fény)
BKH8201111
54 000 Ft. + Áfa

Paraméterek

 Kapaszkodó szerelőkeret

Beépíthető szerelőkeret kapaszkodó rögzítéshez

Beépíthető szerelőkeret kapaszkodó rögzítéséhez

BKH0350122
56 400 Ft. + Áfa

Paraméterek
Anyag: fém
Felület: porszórt
Méretek: 1120x340x200mm
Tömeg: 11,22 kg
Terhelhetőség: 200 kg

http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=THSSB&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=THSH&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=BKH8201111&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=BKH0350122&description=0
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