CADEIRA DE RODAS MONOBLOCO - AÇO INOXIDÁVEL - OBESOS 230 KG

CADEIRA DE RODAS HOSPITALAR BKCD 012
MONOBLOCO AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 - PACIENTES OBESOS 230 KG
MODELO DOTADO DE BOLSA PARA PRONTUÁRIO
Desenvolvida para utilização no ambiente hospitalar, notadamente por pacientes obesos, em
locais que se requeira alto fluxo de utilização do equipamento. Possui estrutura totalmente
em aço inoxidável AISI 304, com paredes de tubo e espessuras adequadas.
Estrutura: tubular redonda aço inoxidável AISI 304, de 1” x 1,2 mm de parede.
Acabamento: sua estrutura recebe acabamento polido.
Encosto e assento: estofado com revestimento em poliéster tipo capota de cor preta
especial, a qual apresenta grande durabilidade resistência e proporciona excelente
higienização;
Apoio de braços: apoio de braços confeccionado em estrutura tubular de aço inoxidável
AISI 304, 5/8 X 1,2 mm de espessura de parede, sobreposto por apoios em poliuretano
injetado;
Apoio dos pés: são individuais, tubulares em aço carbono e escamoteáveis;
Rodas traseiras: dotada de pneus infláveis de 24" com rolamentos, sistema de freios
bilaterais;
Rodas dianteiras: maciças de 6" com giratórias e dotadas de rolamentos.
ACESSÓRIO OPCIONAL
Suporte de soro confeccionado em aço inoxidável tubular AISI 304 com espessura de
parede 1,2 mm, com 02 ganchos com acabamento polido. Esta cadeira é fornecida com
dispositivo apropriado haste do suporte de soro.
DIMENSÕES
Largura útil do assento: 600 mm x Largura externa total: 840 mm.
Comprimento: 1.080 mm x Altura: 1.040 mm x Peso admissível na estrutura: 230 kg.
MODELO: BKCD 012
MARCA BK ® INDÚSTRIA BRASILEIRA
REGISTRO ANVISA: 80825620006

CADEIRA DE RODAS MONOBLOCO
APOIOS DE PERNAS INDIVIDUAIS REGULÁVEIS - AÇO INOXIDÁVEL – OBESOS

CADEIRA DE RODAS BKCD 014 - MONOBLOCO AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 PACIENTES OBESOS 230
MODELO DOTADO DE BOLSA PARA PRONTUÁRIO
Estrutura: tubular redonda aço inoxidável AISI 304, de 1” x 1,2 mm de parede, acabamento
polido.
Encosto e assento estofados com revestimento em poliéster tipo capota de cor preta
especial, a qual apresenta grande durabilidade resistência e proporciona excelente
higienização;
Apoios de braços confeccionados em estrutura tubular de aço inoxidável AISI 304, 5/8 X
1,2 mm de espessura de parede, sobreposto por apoios em poliuretano injetado;
Apoio de pernas (panturrilhas) individuais, reguláveis em altura e apresentam 03
posicionamentos por sistema de cremalheira, além de serem deslizantes, permitindo o
melhor posicionamento horizontal, são estofados com revestimento em poliéster tipo capota
de cor preta especial, a qual apresenta grande durabilidade, resistência e proporciona
excelente higienização;
Apoio dos pés são individuais, tubulares em aço inoxidável AISI 304 e escamoteáveis;
Rodas traseiras: dotada de pneus infláveis de 24" com rolamentos, sistema de freios
bilaterais;
Rodas dianteiras: maciças de 6" com giratórias e dotadas de rolamentos.
ACESSÓRIO OPCIONAL
Suporte de soro confeccionado em aço inoxidável tubular AISI 304 acabamento polido.
A cadeira de rodas BKCD 014 é fornecida com dispositivo apropriado para suporte de soro.
DIMENSÕES
Largura útil do assento: 600 mm x Largura externa total: 840 mm.
Comprimento: 1.080 mm x Altura: 1.040 mm x Peso admissível na estrutura: 230 kg.
MODELO: BKCD 014
MARCA BK ® INDÚSTRIA BRASILEIRA
REGISTRO ANVISA: 80825620006

CADEIRA DE RODAS MONOBLOCO - AÇO INOXIDÁVEL

CADEIRA DE RODAS HOSPITALAR BKCD 016
MONOBLOCO AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 - PACIENTES 150 KG
MODELO DOTADO DE BOLSA PARA PRONTUÁRIO
Estrutura: tubular redonda aço inoxidável AISI 304, de 1” x 1,2 mm de parede.
Acabamento: sua estrutura recebe acabamento polido.
Encosto e assento: estofado com revestimento em poliéster tipo capota de cor preta
especial, a qual apresenta grande durabilidade resistência e proporciona excelente
higienização;
Apoio de braços: apoio de braços confeccionado em estrutura tubular de aço inoxidável
AISI 304, 5/8 x 1,2 mm de espessura de parede, sobreposto por apoios em poliuretano
injetado;
Apoio dos pés: são individuais, tubulares em aço carbono e escamoteáveis;
Rodas traseiras: dotada de pneus infláveis de 24" com rolamentos, sistema de freios
bilaterais;
Rodas dianteiras: maciças de 6" com giratórias e dotadas de rolamentos.
ACESSÓRIO OPCIONAL
Suporte de soro confeccionado em aço inoxidável tubular AISI 304 com espessura de
parede 1,2 mm, com 02 ganchos com acabamento polido. Esta cadeira é fornecida com
dispositivo apropriado haste do suporte de soro.
DIMENSÕES
Largura útil do assento: 420 mm x Largura externa total: 640 mm.
Comprimento: 1.050 mm x Altura: 900 mm x Peso admissível na estrutura: 150 kg.
MODELO: BKCD 016
MARCA BK ® INDÚSTRIA BRASILEIRA
REGISTRO ANVISA: 80825620006

CADEIRA DE RODAS MONOBLOCO
APOIOS DE PERNAS INDIVIDUAIS REGULÁVEIS - AÇO INOXIDÁVEL

CADEIRA DE RODAS BKCD 018 - MONOBLOCO AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 PACIENTES 150
MODELO DOTADO DE BOLSA PARA PRONTUÁRIO
Estrutura: tubular redonda aço inoxidável AISI 304, de 1” x 1,2 mm de parede.
Acabamento: sua estrutura recebe acabamento polido.
Encosto e assento: estofado com revestimento em poliéster tipo capota de cor preta
especial, a qual apresenta grande durabilidade resistência e proporciona excelente
higienização;
Apoio de braços: apoio de braços confeccionado em estrutura tubular de aço inoxidável
AISI 304, 5/8 x 1,2 mm de espessura de parede, sobreposto por apoios em poliuretano
injetado;
Apoio de pernas (panturrilhas): individuais, reguláveis em altura e apresentam 03
posicionamentos por sistema de cremalheira, além de serem deslizantes, permitindo o
melhor posicionamento horizontal; os apoios de panturrilhas são estofados com
revestimento em poliéster tipo capota de cor preta especial, a qual apresenta grande
durabilidade resistência e proporciona excelente higienização;
Apoio dos pés: são individuais, tubulares em aço carbono e escamoteáveis;
Rodas traseiras: dotada de pneus infláveis de 24" com rolamentos, sistema de freios
bilaterais;
Rodas dianteiras: maciças de 6" com giratórias e dotadas de rolamentos.
ACESSÓRIO OPCIONAL
Suporte de soro confeccionado em aço inoxidável tubular AISI 304 com espessura de
parede 1,2 mm, com 02 ganchos com acabamento polido. Esta cadeira é fornecida com
dispositivo apropriado haste do suporte de soro.
DIMENSÕES
Largura útil do assento: 420 mm x Largura externa total: 640 mm.
Comprimento: 1.050 mm x Altura: 900 mm x Peso admissível na estrutura: 150 kg.
MODELO: BKCD 018
MARCA BK ® INDÚSTRIA BRASILEIRA
REGISTRO ANVISA: 80825620006

CADEIRA DE TRANSPORTE ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS - AÇO INOXIDÁVEL

DESCRIÇÃO: cadeira de transporte, modelo compacto, robusto, locomove-se com
facilidade;
ESTRUTURA: tubular totalmente aço inoxidável AISI 304 1” x 1,2 mm espessura de parede;
APOIOS DE BRAÇOS: tubulares aço inoxidável AISI 304.
ACABAMENTO: as partes em aço inoxidável AISI 304 recebem acabamento polido;
ASSENTO E ENCOSTO: estofados em espuma densidade 33, espessura 50 mm com
revestimento em courvim de alta qualidade;
RODÍZIOS: 04 rodízios giratórios de 4” com banda de rodagem dupla com faixa em PU de
alta resistência e durabilidade, dotados de rolamentos blindados que proporcionam
suavidade e leveza na locomoção da cadeira de banho, baixo índice de ruídos e menor
esforço do operador; 02 rodízios possuem sistema de travamento.
PESO ADMISSÍVEL SOBRE A ESTRUTURA: 150 kg.
DIMENSÕES: Largura: 510 mm x Comprimento: 510 mm x Altura: 950 mm
MODELO: BKCD 020
MARCA BK ® INDÚSTRIA BRASILEIRA
REGISTRO ANVISA: 80825620006

