
Versie: 17-01

Geldig vanaf:

Dealer:

Referentie:

Aantal:

Afleveradres:

Totale hoogte:

Totale breedte:

Totale lengte:

Totaal gewicht:

Gebruikersgewicht:

Beschikbare kleuren:

Zitbreedte: 

Zitdiepte:

Zithoogte:

Rughoogte:

↔ = verstelbaar

Pagina 1/5Product voldoet aan: EN12183 / Product voldoet aan de crash test: ISO 7176-19:2001 

● Voorwielen, 8", voorzien van PU lekvrije banden;

Specificaties Excel G-Nexx

Producteigenschappen Excel G-Nexx

40 ↔ 54 cm (traploos), buitenkant buis

Prijslijst / orderformulier 2017 (BTW tarief is 6%)

103 cm

46½ ↔ 62½ cm (traploos), voorzijde zitbuis tot rugleuning buis

40 ↔ 56 cm (traploos)

60 cm

Zwart

Max. 160 kg

39 kg

119 cm

67 ↔ 85 cm (traploos)

1 januari 2017

● Kantelverstelling, traploos verstelbaar, 0-35 graden;

● Framekleur: zwart;

● Comfort beensteunen hoekverstelbaar inclusief kuitplaten, in diepte verstelbaar;

● Hoofdsteun, hoogte, diepte en hoek instelbaar;

● Voorzien van  zit- en rugelement met zwarte stretchstof bekleding;

● Anti tip wielen achter, hoogte verstelbaar, afneembaar;

● Wielbasis verstelling, met een bereik van 12 cm (42½ - 54½ cm);

● Vast frame voorzien van mechanische kantel- en rugverstelling;

● Voetplaten,opklapbaar, hoogte, diepte en hoekinstelbaar voorzien van instelbare 

hielbanden;

● In hoogte verstelbare armleuningen met in diepte verstelbare zachte armpolsters, 

voorzien van zachte zijkussens;

● Duwbeugel, hoogte verstelbaar, 10 cm bereik;

De getoonde productfoto kan afwijken van de standaard configuratie.

● Uit te voeren met de Silver Seating polsterlijn.

● Diepte instelbare remmen met standaard verlengde remhendels;

● Achterwielen 12½", voorzien van PU lekvrije banden;

Excel G-Nexx



excl. btw art. nr.

€ 1.795,00 c 1.1 07400161

€ 1.995,00 c - 07400160 1.1

excl. btw art. nr.

Standaard c - 07400010

excl. btw art. nr.

Optie zonder 

meerprijs c - 7408HM332

Standaard c - 7408MM332

Optie zonder 

meerprijs c - 7408QM332

Optie zonder 

meerprijs c - 7408SN332

excl. btw art. nr.

Standaard c - Standaard

€ 164,00 c - 07300530 4.1

€ 252,00 c - 0213332X

€ 351,00 c - 0213332X

€ 474,00 c - 0213335X

€ 615,00 c - 0213335X

€ 492,00 c - 0213340X

€ 678,00 c - 0213340X

€ 530,00 c - 0213340X

€ 705,00 c - 0213340X

€ 575,00 c - 0213380X

€ 737,00 c - 0213380X

€ 261,00 c - 0213345X

€ 340,00 c - 0213345X

€ 303,00 c - 0213350X

€ 152,49 c - 0213350X

€ 86,00 c - 0213360X Plankzitting

€ 90,00 c - 0213360X

€ 96,00 c - 0213360X

Voordrempel
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Singel zitting, zitbreedte 40 - 50 cm (zithoogte + 7 cm)

Let op: zitbreedte 55 cm heeft een meerprijs.

Let op: het zitkussen is onbelast 5 cm hoog. De effectieve hoogte van het zitkussen is afhankelijk van het gebruikersgewicht.

Abductieklos, in hoogte en diepte instelbaar

Standaard zitting, gesingeld, voorzien van een high density foam en een traagschuim 

toplaag

Kantel zitting, zitbreedte 55 cm (zithoogte + 7 cm)

Zitbreedte 45 cm x zitdiepte 40 t/m 52 cm

Standaard zitting, zitbreedte 55 cm (zithoogte + 7 cm)

Singel zitting, zitbreedte 55 cm (zithoogte + 7 cm)

Comfort zitting, zitbreedte 40 - 50 cm (zithoogte + 7 cm)

Als u kiest voor een (gesingelde) plankzitting i.c.m een achterdrempel, moet de (gesingelde) plankzitting één maat groter zijn. De achterdrempel zorgt voor een kortere totale 

zitdiepte. Als u geen grotere maat van de (gesingelde) plankzitting kiest past het zitkussen niet meer.

Let op: de abductieklos is niet mogelijk in combinatie met Silver Seating zittingen.

c Incon    c Velour (meerprijs)    c Stretchstof [enkel beschikbaar voor Standaard zitting]

Plankzitting, zitbreedte 40 -50 cm (zithoogte + 2 cm)

Plankzitting, zitbreedte 55 cm (zithoogte + 2 cm)

Gesingelde plankzitting, zitbreedte 40 -50 cm (zithoogte + 2 cm)

Gesingelde plankzitting, zitbreedte 55 cm (zithoogte + 2 cm)

Voordrempel, 5 cm

Voordrempel, 7,5 cm

Voordrempel, 10 cm

Zitbreedte 50 cm x zitdiepte 40 t/m 52 cm

Zitbreedte 54 cm x zitdiepte 40 t/m 52 cm

Excel G-Nexx, 12½” achterwielen

Excel G-Nexx, 24½” achterwielen

Framekleur, zwart, voorzien van zwarte bekleding

Zitbreedte 40 cm x zitdiepte 40 t/m 52 cm

2. Framekleuren

3. Zitbreedtes / zitdieptes

Aankruisen 

0

Comfort visco zitting, zitbreedte 55 cm (zithoogte + 7 cm)

Kantel zitting, zitbreedte 40 - 50 cm (zithoogte + 7 cm)

Standaard zitting, zitbreedte 40 - 50 cm (zithoogte + 7 cm)

4. Zitvoorzieningen

1. Uitvoering Excel G-Nexx

Comfort zitting, zitbreedte 55 cm (zithoogte + 7 cm)

Comfort visco zitting, zitbreedte 40 - 50 cm (zithoogte + 7 cm)

Standaard zitting

Singel zitting

Comfort zitting

Comfort visco zitting

Kantel zitting

Standaard / gesingeld

12
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excl. btw art. nr.

€ 77,00 c - 02133620

€ 77,00 c - 02133621

€ 77,00 c - 02133622

€ 114,00 c - 02133623

excl. btw art. nr.

€ 147,00 c - 07503800

€ 297,00 c - 07503820 6.1

excl. btw art. nr.

Optie zonder 

meerprijs c - 07300510

€ 275,00 c 7.1 0213302X

€ 483,00 c 7.2 0213300X

€ 571,00 c 7.3 0213300X Standaard

€ 557,00 c 7.4 021330XX

€ 637,00 c 7.5 0213305X

€ 735,00 c 7.6 021330XX Actief

€ 557,00 c 7.7 0213305X

€ 637,00 c 7.8 0213310X

€ 735,00 c 7.9 0213310X Passief

€ 58,65 c - 02133900

€ 63,00 c 7.10 02133099

7.10

excl. btw art. nr.

€ 255,00 c 8.1 02133640

€ 255,00 c - 02133641

€ 255,00 c - 02133642

€ 259,00 c - 02133643

€ 195,00 c 8.2 02133660

€ 203,00 c 8.3 02133680

€ 195,00 c - 02133661

€ 203,00 c - 02133681

€ 195,00 c - 02133662

€ 203,00 c - 02133682
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c Incon    c Velour (meerprijs)    c Stretchstof [enkel beschikbaar voor Standaard zitting]

Lumbaal verstelling, met pomp

Flex hoofdsteun, velour, groot

Flex hoofdsteun, velour, klein

Flex hoofdsteun, incon, groot

Flex hoofdsteun, incon, klein

Flex hoofdsteun, stretchstof, groot

Flex hoofdsteun, stretchstof, klein

Let op: de standaard hoofdsteun is enkel mogelijk in combinatie met een standaard rugunit.

Standaard hoofdsteun, velour

Standaard hoofdsteun, neopreen

Actieve rugleuning, gesingeld, zitbreedte 40 -50 cm

Actieve rugleuning, spanbanden, zitbreedte 40 -50 cm

Passieve rugleuning, standaard, zitbreedte 40 -50 cm

Let op: wanneer u bij de Silver Seating rugleuningen kiest voor spanbanden, is het niet mogelijk om een Silver Seating hoofdsteun te kiezen (zie punt 8).

Standaard rugleuning, gesingeld, zitbreedte 40 -50 cm

Let op: de abductieklos is alleen leverbaar in combinatie met Silver Seating zittingen.

Rughoekinstelling, 0 - 30 °

Standaard rugleuning, standaard, zitbreedte 40 -50 cm

Achterdrempel, 7,5 cm, zitbreedte 35 - 50 cm

Bevestigingsmateriaal ten behoeve van de Silver Seating rugleuningen

Abductieklos, stretchstof 

Abductieklos, verstelsysteem

Achterdrempel, 10 cm, zitbreedte 35 - 50 cm

Achterdrempel, instelbaar, zitbreedte 35 - 50 cm

Standaard rugleuning, spanbanden, zitbreedte 40 -50 cm

Passieve rugleuning, gesingeld, zitbreedte 40 -50 cm

Achterdrempel, 5 cm, zitbreedte 35 - 50 cm

Aankruisen 

8. Hoofdsteunen

5. Zitvoorzieningen (vervolg)

6. Abductieklos

7. Rugvoorzieningen

Let op: de lumbaal verstelling, met pomp is enkel mogelijk in combinatie met de Silver Seating rugleuningen.

Passieve rugleuning, spanbanden, zitbreedte 40 -50 cm

Standaard hoofdsteun, stretchstof

Standaard hoofdsteun, incon

Actieve rugleuning, standaard, zitbreedte 40 -50 cm

8.3

Achterdrempel

6.2

7.1 / 7.2 / 7.3

7.4 / 7.5 / 7.6

7.7 / 7.8 / 7.9

8.1

8.2

Excel G-Nexx
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excl. btw art. nr.

€ 199,00 c - 02133663

€ 207,00 c - 02133683

€ 290,00 c - 02133690

excl. btw art. nr.

€ 105,00 c - 07300550

€ 105,00 c - 07300551

excl. btw art. nr.

Standaard c - Standaard

excl. btw art. nr.

Standaard c - Standaard

€ 402,00 c - 02089340

€ 402,00 c - 02089341

€ 214,00 c - 02133700

€ 189,00 c - 02133710

€ 228,00 c - 02133701

€ 204,00 c - 02133711

€ 134,50 c - 02133750

excl. btw art. nr.

Standaard c - 0730064X

Standaard c - 0730064X

Standaard c - 0730064X

Optie zonder 

meerprijs c - 0208061X

Optie zonder 

meerprijs c - 0208061X

Optie zonder 

meerprijs c - 0208061X

€ 74,00 c - 07300645

€ 127,50 c - 07300660

Optie zonder 

meerprijs c - 07300650

Optie zonder 

meerprijs c 12.1 07300655 12.1

excl. btw art. nr.

Standaard c 13.1 085006X0

€ 309,00 c - 07503700

€ 315,00 c - 07503720

€ 319,00 c - 07503710

€ 325,00 c - 07503730
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Standaard kuitplaten

Let op: de Silver Seating hoofdsteunen zijn alleen leverbaar in combinatie met Silver Seating rugleuningen.

Armpolsters, in diepte verstelbaar

Standaard armpolster, velour 8 x 25 cm

Eendelige voetplaat, wegklapbaar

Voetsteunen, wegklapbaar, geschikt voor zitbreedte 45 cm t/m 55 cm, rechts

Rompellot, in hoogte en diepte verstelbaar, rechts

Rompellot, in hoogte en diepte verstelbaar, links

Let op: de rompellotten zijn niet mogelijk in combinatie met Silver Seating rugleuningen.

Hemiplegie armpolster, komvorming, links

Comfort beensteunen, lengte compenserend, per paar

Flex hoofdsteun, neopreen, groot

Flex hoofdsteun, neopreen, klein

Amputatiesteun, wegzwenkbaar, afneembaar, hoek instelbaar, rechts

Voetsteunen, wegklapbaar, geschikt voor zitbreedte 45 cm t/m 55 cm, links

Montageset ten behoeve van de Silver Seating hoofdsteunen

Aankruisen 

Let op: de eendelige beensteun, in hoek en lengte instelbaar, is alleen mogelijk in combinatie met standaard voetsteunen.

Let op: de eendelige voetplaat, wegklapbaar, is alleen mogelijk in combinatie met standaard voetsteunen.

Eendelige beensteun, in hoek en lengte instelbaar

Amputatiesteun, wegzwenkbaar, afneembaar, hoek instelbaar, links

Verbrede kuitplaten, 24 x 19 x 5,5 cm, stretchstof

Verbrede kuitplaten, 24 x 19 x 5,5 cm, velour

Armleuningen, in hoogte verstelbaar, wegklapbaar, afneembaar

Hemiplegie armpolster, komvorming, rechts

Standaard comfort armpolster, 7 x 44 cm

8. Hoofdsteunen (vervolg)

9. Romppellotten

10. Armleuningen

11. Armpolsters

12. Voet- en beenposities

13. Kuitplaten

Standaard armpolster, velour 8 x 40 cm

Standaard armpolster, stretchstof 8 x 25 cm

Standaard armpolster, stretchstof 8 x 40 cm

Standaard kuitplaten, 19 x 19 x 5,5 cm, stretchstof

Standaard kuitplaten, 19 x 19 x 5,5 cm, velour 13.1

Comfort beensteunen, lengte compenserend, links

Comfort beensteunen, lengte compenserend, rechts

Voetsteunen, wegklapbaar, geschikt voor zitbreedte 45 cm t/m 55 cm, per paar

12

12

12

12
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excl. btw art. nr.

Standaard c - 02080890

Optie zonder 

meerprijs c - 02080885

Standaard c - 07300896

Optie zonder 

meerprijs c - 07300895

excl. btw art. nr.

Standaard c 15.1 Standaard

€ 47,50 c 15.2 02080920

€ 47,50 c - 02080921 15.2

excl. btw art. nr.

€ 37,00 c - 02130851

€ 37,00 c - 02130850

excl. btw art. nr.

€ 16,50 c 17.1 90081010

Standaard c 17.2 9200001X 17.1

€ 53,00 c 17.3 90280900

€ 11,50 c 17.4 90280975

€ 74,00 c 17.5 90280950 17.3 17.5

€ 274,00 c 17.6 99015100

€ 386,50 c 17.7 990151XX

17.6

27-12-2016
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Verlengde remhendel, voorzien van remverlenger, links

200 x 50 mm voorwielen, voorzien van lekvrije PU banden

24" x 1⅜" achterwielen, 28 spaaks, lekvrije PU banden, met trommelremsysteem, 

voorzien van remhandvatten voor de begeleider

Luchtpomp

Stokkenhouder

Zitfixatiegordel

12½" x 2¼" achterwielen, met kunststof velg, voorzien van luchtbanden

Aankruisen 

24" x 1⅜" achterwielen, 28 spaaks, luchtbanden, met trommelremsysteem, voorzien 

van remhandvatten voor de begeleider

Verlengde remhendel, voorzien van remverlenger, rechts

© 2017 Van Os Medical B.V., Koperslagerij 3, 4651 SK, Steenbergen, Nederland. Tel. +31-(0)167 57 30 20. Het beleid van Van Os Medical B.V. is er op gericht om doorlopend de kwaliteit en betrouwbaarheid van al 

onze producten te verbeteren. De producten en specificaties aangeduid in deze prijslijst kunnen daarom afwijken van het werkelijke product. Bovendien is de prijslijst onder voorbehoud van type- en/of spelfouten. Op 

alle prijzen uit deze prijslijsten is een BTW tarief van 6% van toepassing. Deze prijslijst is geldig met ingang van 01-01-2017 tot en met eerstvolgende wijziging of uiterlijk 31-12-2017. De algemene leverings- en 

garantievoorwaarden zijn van toepassing op elke transactie uit deze prijslijst. Deze algemene leverings- en garantievoorwaarden zijn te vinden op onze website. De prijzen uit deze prijslijst zijn exclusief de wettelijk 

verplichte verwijderingsbijdrage.

Opmerkingen

14. Achterwielen

15. Remmen

16. Voorwielen

17. Accessoires

Werkblad, uitneembaar, wegklapbaar

Zuurstoffleshouder

Werkblad, tafel model, uitneembaar

200 x 50 mm voorwielen, voorzien van luchtbanden

12½" x 2¼" achterwielen, met kunststof velg, voorzien van lekvrije PU banden

Aluminium remmen met verlengde remhendels, in diepte en hoek instelbaar

Anti-tip wielen, links / rechts, in hoogte verstelbaar, uitneembaar, inclusief trapdop

15.1

17.2

17.4

17.7

12

12

12
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