BANQUETA HOSPITALAR ELEVAÇÃO GIRATÓRIA - ASSENTO EM FIBERGLASS ESTRUTURA AÇO INOXIDÁVEL

Descrição: Assento em fiberglass com acabamento em gel coat. Base tubular totalmente em aço inoxidável,
diâmetro 3/4" X 1,2 mm de espessura de parede (acabamento polido); apoio triplo com ponteiras em material
termoplástico. Regulável em altura através de movimento giratório do assento, com fuso e porca em aço
inoxidável.
Assento em fiberglass com acabamento em gel coat isoftálico: A utilização de fiberglass e acabamento em
gel coat isoftálico em sua confecção o caracteriza como produto de longa vida útil, conservando brilho, dureza
do material, praticidade na limpeza e resistência a diversos tipos de sabões e detergentes. Superior aos outros
tipos de polímeros, a Fiberglass (fibra de vidro) e processo de fabricação, protege o equipamento contra
inconvenientes como manchas, ressecamentos e permite sua confecção nos mais diversos padrões de cores.
Logotipos e inscrições sobre setores e materiais a serem transportados, podem ser inseridos sem custo
adicional.
Altura mínima: 460 mm x Altura máxima: 700 mm x Diâmetro do assento: 300 mm
MODELO: MBKBG 003 - MARCA BK ® INDÚSTRIA BRASILEIRA - REGISTRO ANVISA: ISENTO

BANQUETA HOSPITALAR GIRATÓRIA ELEVAÇÃO A GÁS - ASSENTO ESTOFADO BASE INJETADA 05 RODÍZIOS

ASSENTO: ALTURA MÍNIMA: 55 CM X ALTURA MÁXIMA: 81 CM
Base injetada, dotada de 05 rodízios giratórios de 02”, com apoio para os pés circular em aço inoxidável.
Regulável em altura através de pistão a gás. Assento em espuma injetada com revestimento em courvim.
Dimensões: Altura Mínima: 550 mm X Altura Máxima: 810 mm
MODELO: MBKBG 008 - MARCA BK ® INDÚSTRIA BRASILEIRA - REGISTRO ANVISA: ISENTO

BANQUETA HOSPITALAR ELEVAÇÃO A GÁS - ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO APOIO PARA OS PÉS EM AÇO INOXIDÁVEL

ASSENTO: ALTURA MÍNIMA: 55 CM X ALTURA MÁXIMA: 81 CM
DESCRIÇÃO: Base injetada, dotada de 05 rodízios giratórios de 02”, com apoio para os pés (ARO) circular em
aço inoxidável AISI 304, acabamento polido. Regulável em altura através de pistão a gás de 55 cm a 81 cm.
Assento e encosto regulável, estofados em espuma injetada com revestimento em courvin.
Altura Mínima: 550 mm X Altura Máxima: 810 mm
MODELO: MBKBG 010 - MARCA BK ® INDÚSTRIA BRASILEIRA - REGISTRO ANVISA: ISENTO

BANQUETA HOSPITALAR ELEVAÇÃO GIRATÓRIA - TOTALMENTE AÇO INOXIDÁVEL
AISI 304

DESCRIÇÃO: Base tubular 3/4" X 1,2 mm quádrupla (04 tubos) aço inoxidável AISI 304 com ponteiras em
material termoplástico. Assento em aço inoxidável AISI 304 repuxado com diâmetro de 320 mm acabamento
polido. Regulável em altura através de movimento giratório do assento, com fuso e porca em aço inoxidável.
Dotado de apoio de Pés circular confeccionado em aço inoxidável com acabamento polido.
Dimensões: Altura Mínima: 460 mm Altura Máxima: 700 mm
MODELO: MBKBG 012 - MARCA BK ® INDÚSTRIA BRASILEIRA - REGISTRO ANVISA – ISENTO

BANQUETA HOSPITALAR ELEVAÇÃO GIRATÓRIA - TOTALMENTE EM AÇO
INOXIDÁVEL - ASSENTO ESTOFADO

Confecção: estrutura tubular aço inoxidável, AISI 304, composta por base tubular de 04 apoios e assento
confeccionados em aço inoxidável, com acabamento polido. Seu assento permite regulagem de altura por meio
de movimentos giratórios do fuso longo avançado central. Assento: estofado em espuma poliuretano injetada
de alta densidade com revestimento em courvim.
Altura Máxima: 460 mm Altura Minima: 700 mm. Descansa Pés: Confeccionado em tubo de aço inoxidável
de 5/8"
MODELO: MBKBG 013 - MARCA BK ® INDÚSTRIA BRASILEIRA - REGISTRO ANVISA: ISENTO

BANQUETA HOSPITALAR ELEVAÇÃO GIRATÓRIA - TOTALMENTE AÇO INOXIDÁVEL
AISI 304 - COM RODÍZIOS DE 02"

DESCRIÇÃO: Base tubular 3/4" X 1,2 mm quádrupla (04 tubos) aço inoxidável AISI 304 com base dotada de
04 rodízios de 02" giratórios. Assento em aço inoxidável AISI 304 repuxado com diâmetro de 320 mm
acabamento polido. Regulável em altura através de movimento giratório do assento, com fuso e porca em aço
inoxidável. Dotado de apoio de Pés circular confeccionado em aço inoxidável com acabamento polido.
Dimensões: Altura Mínima: 460 mm Altura Máxima: 700 mm
MODELO: MBKBG 018 - MARCA BK ® INDÚSTRIA BRASILEIRA - REGISTRO ANVISA – ISENTO

BANQUETA GIRATORIA ASSENTO ESTOFADO ESTRUTURA AÇO INOX COM
RODIZIOS

Confecção: estrutura tubular aço inoxidável, AISI 304, composta por base tubular de 04 rodízios 02” e
assento estofado em espuma injetada, com revestimento em courvin de alta qualidade. A estrutura recebe
acabamento polido. Seu assento permite regulagem de altura por meio de movimentos giratórios do fuso longo
avançado central.
Diâmetro do Assento: 35 cm.
Altura Máxima: 70 cm // Altura Minima: 45 cm.
Rodizios: Equipamento dotado de rodizios tipo bola de 02", siliconado.
Descansa Pés: Confeccionado em tubo de aço inoxidável de 5/8".
MODELO: MBKBG 019 - MARCA RCK ® INDÚSTRIA BRASILEIRA - REGISTRO ANVISA: ISENTO

