ACCESSIBILITY AT ITS BEST

Περισσότερο
από ένα βοήθημα

Ειδικά σχεδιασμένο για να:
Παρέχει αξιοπρέπεια στο χρήστη
Αυξάνει το επίπεδο ποιότητας της
καθημερινότητας του βοηθού
Εξοικονομεί χρήματα στην οικογένεια

1 Αίσθηση ανασήκωσης
Το Body UP Evolution είναι το βοήθημα
που παρέχει την ανασήκωση και τη μεταφορά
με Ασφάλεια, Αξιοπρέπεια και Ευκολία.
Τέλος οι πόνοι στη μέση για το βοηθό.
Δεν απαιτείται μυική δύναμη.
Δε χρειάζεται ηλεκτρικό ρεύμα.
Ελαφριά κατασκευή.

2 Νιώθεις δροσερός!
Το Body UP Evolution είναι το βοήθημα για
όλους τους σκοπούς στο χώρο του μπάνιου.
Υψηλής ποιότητας ανοξείδωτος σκελετός.
Τέλος στα “μπάνια του κρεβατιού”.
Ασφαλής διαδικασία.
Βρίσκεσαι στο φυσιολογικό
περιβάλλον.

Αλλάζει τη ζωή του χρήστη αλλά και του βοηθού

think different

www.bodyupevolution.com
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3 Πολυθρόνα
για το σπίτι

Το Body UP Evolution είναι
η προσωπική σου σπιτική πολυθρόνα.
Συνδύασέ το με το αναπαυτικό κάθισμα.
Δες τηλεόραση στο σαλόνι.
Πάρε πρωινό στη βεράντα.
Κάλεσε τους φίλους σου για καφέ.
Ξεπέρασε τα εμπόδια.

4 Πάμε έξω!
Το Body UP Evolution κάνει την πρόσβαση
προς το αυτοκίνητο πιο εφικτή από ποτέ!
Συνδύασέ το με το αναπαυτικό κάθισμα.
Εύκολη πρόσβαση.
Βγες μια βόλτα.
Άδραξε τη μέρα!
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Νέο αξεσουάρ
Αποσπώμενο τραπέζι φαγητού & εργασίας
Έχεις την δική σου τραπεζαρία
Διάλεξε εσύ που θα γευματίσεις σήμερα
Έχεις την δική σου αυτονομία

Έχεις το προσωπικό σου γραφείο
Ώρα για δουλειά!
Κράτα τα προσωπικά σου αντικείμενα κοντά

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Διαστάσεις: 55x59,5 εκατοστά
Υλικό: Αδιάβροχο ξύλο υψηλής ποιότητας
Βάρος: 800 γραμμάρια

Προσαρμόζεται εύκολα
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