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PICO GREEN

ANTIBACTERIEEL    COMFORTABEL    DUURZAAM

100% natuurlijk antibacterieel effect



PICO 
GREEN

Zithoogte Zitbreedte Zitdiepte Totale breedte Totale diepte Breedte tussen 
armsteunen 

PICO GREEN / 
PICO 3in1 GREEN 425 - 575 mm 430 mm 420 mm 575 mm 520 mm 430 mm

Gewicht v/d 
stoel 

Max. gebruikers-
gewicht 

PICO GREEN 4.6 kg
160 kg

PICO 3in1 GREEN 5.4 kg

Wit met bruine 
houtvezels

Kleur 
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De Aquatec PICO GREEN douchestoel is een pionier 
op het gebied van douchehulpmiddelen, verkrijgbaar in 
standaardversie of in commodeversie inclusief toiletpot. 
Het modern en uniek ontwerp past perfect bij de meest 
elegante badkamers en biedt uitstekend comfort voor 
degenen die wat extra veiligheid en ondersteuning nodig 
hebben tijdens het douchen. De PICO GREEN is licht en 
toch sterk genoeg om tot 160 kg te dragen en kan worden 
aangepast aan verschillende hoogtes en zitposities.

Aangenaam voor het milieu, aangenaam voor 
uw huid
Het echte voordeel van de PICO GREEN is de 
samenstelling van 10% natuurlijke houtvezels afkomstig uit 
duurzame bossen in Duitsland. Dit zorgt niet alleen voor 
een aanvankelijk geurig aroma, maar biedt ook een 100% 
natuurlijk antibacterieel effect om het risico op infectie 
te minimaliseren en de behoefte aan sterke chemische 
desinfectiemiddelen te verminderen. De houtvezels 
hebben een beschermende functie en doden bacteriën 
zonder gebruik te maken van chemische toevoegingen 
of nanozilverionen. De natuurlijke antibacteriële 
eigenschappen van de PICO GREEN zijn bewezen door 
een onafhankelijk biologisch laboratorium om 99,9% van 
de bacteriën* te doden!

* gemeten op E. coli en S. aureus

Technische gegevens 
Meer uitgebreide voorverkoop informatie over dit product, inclusief gebruikshandleiding, kunt u 
vinden op www.invacare.be.


