ФІЗИЧНА-ОСОБА ПІДПРИЄМЕЦЬ
ХАЗІН ГЕННАДІЙ ГАРРІЄВИЧ
Юридична адреса: 04050, м.Київ, Артема, буд. № 79, кв. 58,
ІНН 2541109030
26005053130638, у банку Київська філія ПАТ КБ ""Приват Банк"",
МФО 321842

1 ПРИЗНАЧЕННЯ
Банкетка коридорна зі спинкою призначена для розміщення
пацієнтів, які очікують прийому. Встановлюється біля лікарських і
маніпуляційних кабінетів, в коридорах, вестибюлях лікувальних
установ.
2 ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД

БАНКЕТКА КОРИДОРНА ЗІ СПИНКОЮ
Інструкція з використання

Рисунок 1
3 ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Банкетка коридорна зі спинкою являє собою каркасну конструкцію з
металевого профілю. Металева труба 20х20х1,2 Металева труба
20х40х1,2 Швеллери гнуті з металевого листа товщиною 1 мм
М’який елемент банкетки виготовлений на основі ДСП 16мм та
поролону 50 мм щільності. М'який елемент, обтягнутий
вінілісшкірою м'якого сидіння та спинки. Матеріал приємний на
дотик, стійкий до
неагресивним дезинфікуючим розчинів.

1

Металеві поверхні покриті екологічно чистими полімерними
фарбами, які мають високу хімічну стійкість.
Габаритні розміри: 1900х530х790 мм
Висота від підлоги до сидіння: 460мм
Висота спинки від сидіння: 400мм
Висота м’якої частини спинки: 150мм
Ширина м’якої частини сидіння: 420 мм
Відстань між передніми та задніми ніжками: 530 мм

7.1
Виробник
гарантує
відповідність
технічним
характеристикам при дотриманні користувачем умов експлуатації,
транспортування і зберігання.
7.2 Гарантійний термін експлуатації – 18 місяців з дня
продажу виробу.
7.3 Протягом гарантійного терміну виробник забезпечує
безкоштовний ремонт по пред'явленню користувачем гарантійного
талона.
Банкетка коридорна зі спинкою відповідає технічним вимогам .

4 ДЕЗИНФЕКЦИЯ И СТЕРИЛИЗАЦИЯ

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Дезінфекція проводиться 1% розчину хлораміну або 3%-им
розчином перекису водню з додаванням 0,5 % - ого миючого засобу.
Періодичність обробки згідно регламенту.
При проведенні санітарної обробки не допускати попадання
дезінфікуючої рідини в очі та на відкриті ділянки тіла.
Допускається використовувати інші дезінфікуючі засоби,
дозволені для обробки поверхонь в медичних установах.

На ремонт протягом гарантійного терміну-18 місяців
Введений в експлуатацію__________________________
(дата, підпис)
Гарантійне обслуговування постачальником:
ФОП Хазін Г.Г.
________________________________________________

5 ПРАВИЛА ТРАНСПОРТУВАННЯ
Перевезення проводиться в упаковці з дотриманням заходів
захисту від негативних дій зовнішніх факторів.
6 ПРАВИЛА ЗБЕРІГАННЯ
Банкетку зберігати в закритих сухих
температурі від +5ºС до +40 ºС .

Хазін Г.Г.
приміщеннях при

7 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА
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