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Specificaties Excel G3 Kinderuitvoering 

Producteigenschappen Excel G3 Kinderuitvoering

De getoonde productfoto kan afwijken van de standaard configuratie.

● 7" zwenkwielen voor, voorzien van PU lekvrije banden;

● Standaard geleverd in de kleur Yellow;

30 en 35 cm

80 cm 

Yellow

Max. 75 kg

13,9 kg

83 cm (incl. voetsteunen)

Zitbreedte + 21 cm

● Meerdere opties en accessoires.

● Frame voorzien van taxifixatie indicatiepunten;

● In hoogte verstelbare duwhandvatten;

● Wegzwenkbare en afneembare voetsteunen met instelbare onderbeenlengte;

● Plooibare zit- en rugbekleding;

Prijslijst / orderformulier 2017 (BTW tarief is 6%)

1 januari 2017

30 cm (zitbreedte 30 cm) en 35 cm (zitbreedte 35 cm)

41½ en 43 cm 

38, 40 en 42 cm (verstelbaar)

● Meerdere maatvoeringen;

● Diepte- en hoek instelbare aluminium remmen met verlengde remhendels;

● Voetplaten, voorzien van nylon hielband;

● Wegklapbare armsteunen voorzien van armpolsters;

● Rughoogte instelbaar op 38, 40 en 42 cm;

● 20" x 1⅜" kruislings gespaakte achterwielen, voorzien van PU lekvrije banden en aluminium 

hoepels;

● Stalen zijframe met lichtgewicht aluminium componenten;

Excel G3 Kinderuitvoering



excl. btw art. nr.

€ 775,00 c 1.1 02091000

excl. btw art. nr. 1.1

Standaard c - 02091014

excl. btw art. nr.

Optie zonder 

meerprijs c - 2929DD2X10

Standaard c - 2929FF2X10

excl. btw art. nr.

Standaard c - 02091140

€ 87,50 c - 02091143

excl. btw art. nr.

€ 60,50 c 5.1 5008XXXX 5.1

excl. btw art. nr.

Standaard c - 02091070

Standaard c - 02091971

excl. btw art. nr.

Standaard c - 0209016X

Standaard c - 02090162

Standaard c - 02090163

€ 279,00 c - 629241X0

€ 139,50 c - 62924120

€ 139,50 c - 62924130

excl. btw art. nr.

€ 16,50 c 8.1 90081010

Standaard c 8.2 92000015

€ 53,00 c 8.3 90280900 8.1 8.3

16-11-2016
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6. Rugvoorzieningen

Zitkussen, 5 cm hoog, voorzien van anti-slip laag

2. Framekleuren

3. Zitbreedtes

4. Zithoogtes

5. Zitvoorzieningen

Excel G3 Kinderuitvoering, 20" achterwielen

1. Uitvoering Excel G3 kinderuitvoering

0

Aankruisen 

Zithoogte 43 cm, 7" voorwielen, 20" achterwielen

Zithoogte 40½ cm, 7" voorwielen, 20" achterwielen

Zitbreedte 35 cm x zitdiepte 35 cm

Zitbreedte 30 cm x zitdiepte 30 cm

Framekleur, yellow

Comfort beensteunen, lengte compenserend, per paar

Comfort beensteunen, lengte compenserend, links

Comfort beensteunen, lengte compenserend, rechts

7. Voet- en beenposities

8. Accessoires

Duwhandvatten, in hoogte verstelbaar

Rugleuning, in hoogte verstelbaar

Voetsteunen, wegzwenkbaar, per paar

Voetsteunen, wegzwenkbaar, links

Voetsteunen, wegzwenkbaar, rechts
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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 voorwaarden van Van 

Os Medical B.V. zijn van toepassing op elke transactie uit deze prijslijst. Deze voorwaarden zijn te vinden op onze website. 

Zitfixatiegordel

Opmerkingen

Stokkenhouder

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

8.2
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