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Specificaties Travelux Starlite

Producteigenschappen Travelux Starlite

52 kg

Champagne, Dark brown en White metallic

43 cm

40 cm

40 cm

236 cm (buiten radius)

5½ cm

7 km/u

2x 12 V / 12 Ah

106 cm

54 cm

88 ↔ 94 cm (verstelbaar)

Let op: een eventueel opgegeven actieradius is volgens opgave van de fabrikant, gemeten onder ideale omstandigheden en met aangepaste snelheid. Van invloed kunnen zijn: gebruikersgewicht, weersomstandigheden, snelheid, bandendruk, 

wegomstandigheden, conditie van de accu's en het wel of niet heuvelachtige landschap.

15 km

● Stoel voorzien van in breedte en hoek verstelbare armleuningen;

● In hoek verstelbaar stuur, tevens neerklapbaar;

● Design velgen;

● Demontabele en in hoogte instelbare stoel;

● Eenvoudig uitneembare accu unit;

● Afneembaar mandje.

De getoonde productfoto kan afwijken van de standaard configuratie.

● Modern design, voorzien van kunststof covers in de kleuren champagne, dark brown of 

pearly white;

24 V / 1.8 Ah

Prijslijst / orderformulier 2017 (BTW tarief is 6%)

1 januari 2017

Travelux Starlite



excl. btw incl. btw art. nr.

€ 942,45 € 999,00 c 1.1 6020160

€ 942,45 € 999,00 c - 6020161 1.1

€ 942,45 € 999,00 c - 6020162

excl. btw incl. btw art. nr.

€ 68,00 € 72,08 c 2.1 90100030

2.1

24-11-2016
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Stokkenhouder de-luxe

Travelux Starlite, White

Travelux Starlite, Dark brown

Travelux Starlite, Champagne

© 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.
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2. Opties en accessoires

Travelux Starlite


