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Prijslijst / orderformulier 2018 (BTW tarief is 6%)

Specificaties Excel G-Basic

1 januari 2018 © 2018 Excel Mobility

Adres: Koperslagerij 3                                                          

Postcode: 4651 SK                                                                 

Plaats: Steenbergen (NB), Nederland                                    

Telefoon: + 31 (0) 167 57 30 20                                      

Bestellingen: sales@vanosmedical.nl                                 

Website: www.vanosmedical.nl 

Product voldoet aan: EN 12183

● Voetplaten zijn opklapbaar en in hoogte verstelbaar door middel van een snelsluiting. 

Verstelbaar in 9 verschillende hoogtes;
● Standaard voorzien van ergonomisch gevormde duwhandvatten;

Product voldoet aan: EN12183

● Voorzien van verstelbare kuitband; ● Voorzien van draaglussen waarmee de rolstoel eenvoudig kan worden opgevouwen;

● Standaard uitgerust met trapdoppen aan zowel de linker- als de rechterkant; ● Standaard framekleur: grijs.

De getoonde productfoto kan afwijken van de standaard configuratie.41 cm

64 cm

107 cm (incl. voetsteunen)

45 en 50 cm

41 cm

18 kg

Max. 135 kg

50 cm

Metallic silver

Producteigenschappen Excel G-Basic

● 24" achterwielen, PU lekvrije banden ;

● Zwenkwielen voor, 8" PU lekvrije banden;

● Stalen rolstoel met vouwbaar frame;

● Voetsteunen zijn wegzwenkbaar en afneembaar;

● Uitgerust met handig opbergtasje op de rugleuning;

● Uitgerust met instelbare parkeerremmen;

● Standaard voorzien van comfortabele nylon rug- en zitbekleding;

● Armleuningen zijn wegklapbaar naar achteren;

Excel G-Basic



excl. btw incl. btw art. nr.

€ 159,43 € 169,00 c 1.1 1153MK712

€ 159,43 € 169,00 c - 1153QK712 1.1

excl. btw incl. btw art. nr.

€ 83,96 € 89,00 c - 6115066X

€ 41,98 € 44,50 c - 61150660 2.1

€ 41,98 € 44,50 c - 61150661

excl. btw incl. btw art. nr.

€ 60,50 € 64,13 c 3.1 5008XXXX 3.1

excl. btw incl. btw art. nr.

€ 53,00 € 56,18 c 4.1 90280900

€ 55,50 € 58,83 c 4.2 90280925 4.1

€ 74,00 € 78,44 c - 90280950

€ 28,25 € 29,95 c - 99993000

4.3

8-10-2018
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4.4

4.2

                                                                                      Aankruisen 

Opmerkingen

© 2018 Excel Mobility, onderdeel van 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 01-01-2018 tot en met eerstvolgende wijziging of uiterlijk 

31-12-2018. 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

4. Opties en accessoires

1. Uitvoering Excel G-Basic

Excel G-Basic, zitbreedte 45 cm x zitdiepte 43 cm

Zuurstoffleshouder

Rolstoeltas

3. Zitvoorziening

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

2. Voet- en beenposities

Comfort beensteunen, wegzwenkbaar, per paar

Comfort beensteunen, wegzwenkbaar, links

Comfort beensteunen, wegzwenkbaar, rechts

Infuusstandaard

Excel G-Basic, zitbreedte 50 cm x zitdiepte 43 cm

Excel G-Basic


