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Specificaties Excel Reha-Buggy

25½ ↔ 32 cm (verstelbaar)

Blauw

95½ ↔ 117 cm (verstelbaar)

18,2 kg

Max. 35 kg

47½ ↔ 80 cm (verstelbaar)

66 cm

Prijslijst / orderformulier 2017 (BTW tarief is 6%)

1 januari 2017

● Standaard voorzien van 5-punts zitfixatiegordel;

● Afneembare abductieklos; ● Bekleding is afneembaar en wasbaar;

● In hoek verstelbare duwstang; ● Ruime opbergtas, onder de buggy te bevestigen.

● Aluminium vouwframe;

● Zitbreedte en zitdiepte zijn traploos instelbaar; ● Traploos in hoogte verstelbare rugleuning;

● In hoogte verstelbare hoofdsteun; ● Verstelbare voetsteun, met kuitband;

Producteigenschappen Excel Reha-Buggy

29 ↔ 31 cm (verstelbaar)

50 cm

48½ ↔ 58 cm (verstelbaar) De getoonde productfoto kan afwijken van de standaard configuratie.

● Eenvoudig vouwbaar en zeer compact; ● Lekvrije PU zwenkwielen voor;

● Afneembare en verstelbare zonnekap;

● Zitting is in voor- en achterwaartse rijrichting te plaatsen;

Excel Reha-Buggy



excl. btw art. nr.

€ 1.679,00 c 1.1 03000161

excl. btw art. nr. 1.1

Standaard c - 03010000

excl. btw art. nr.

Standaard c - 030105XX

excl. btw art. nr.

Standaard c - 03010400

excl. btw art. nr.

Standaard c - 02080940

€ 95,50 c - 03010550 5.1

€ 105,00 c 5.1 03010110

€ 85,50 c 5.2 03010500

24-11-2016
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Opmerkingen

Zitdiepte 29 - 31, instelbaar

© 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 voorwaarden van Van Os 

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

Zijpellotten, breedte instelbaar, per paar

Werkblad, afneembaar

Beschermbeugel, uitneembaar

Zitfixatiegordel, 5 punts

Excel Reha buggy

Silk silver

5. Accessoires

Zitbreedte 25½ - 32, instelbaar

1. Uitvoering Excel Reha-Buggy

2. Framekleuren

3. Zitbreedtes

4. Zitdieptes

5.2

Aankruisen 

12

Excel Reha-Buggy


