
Versie: 21-01

Geldig vanaf:

Dealer:

Referentie:

Ordernummer:

Afleveradres:

Totale lengte:

Totale breedte:

Totale hoogte: 76 cm - 86 cm | 86 cm - 99 cm verstelbaar (hoogte duwhandvatten)

Totaal gewicht:

Gebruikersgewicht:

Zitbreedte:

Zitdiepte:

Zithoogte:

          Aankruisen 

1. Uitvoering Excel Carbon F1 excl. btw incl. btw art. nr.

€ 593,50 € 646,92 c 1.1 24105005

€ 593,50 € 646,92 c - 24105000 1.1

2. Opties en accessoires excl. btw incl. btw art. nr.

€ 38,52 € 41,99 c 2.1 92417170

2.1
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Maat S | Maat M 

De getoonde productfoto kan afwijken van de standaard configuratie.

● Standaard voorzien van een nastelbare parkeerlock en transport vergrendelingshendel;

● Geschikt voor zowel binnen als buiten gebruik; 

● Frame vervaardigd van carbon fibre, kruisframe en duwhandvatten vervaardigd uit 

aluminium;

70 cm | 70 cm

59 cm

● Eenvoudig mee te nemen dankzij opklapmechanisme; 

● Standaard duwhandvatten, in hoogte verstelbaar;

● Verkrijgbaar in de maten small en medium; 

● Standaard voorzien van remmen, met parkeerfunctie; 

● Standaard uitgerust met stabiele 10" voorwielen en 8" achterwielen; 

Producteigenschappen Excel Carbon F1

● Standaard voorzien van opbergtas, afneembaar, max. 5 kg draaggewicht; 

● Standaard uitgerust met een rugband, in diepte en in hoogte verstelbaar;

● Standaard voorzien van zitting en steppers;

● Standaard geleverd met een stokhouder. 

Excel Carbon F1, small

Excel Carbon F1, medium 

© 2021 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 erop gericht om doorlopend de kwaliteit en betrouwbaarheid van al onze 

producten te verbeteren. De producten worden door Van Os Medical B.V. geïmporteerd en aangeboden onder de merknaam Excel. De producten en specificaties aangeduid in deze prijslijst kunnen afwijken van het 

werkelijke product. Bovendien is de prijslijst onder voorbehoud van type- en/of spelfouten. Op alle prijzen uit deze prijslijst is een BTW tarief van 9% van toepassing. Deze prijslijst is geldig met ingang van 01-09-2021 tot 

en met eerstvolgende wijziging of uiterlijk 31-12-2021. Bij overeenkomsten die tot stand komen op basis van deze prijslijst zijn onze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing zoals gedeponeerd bij de KVK op 30 

juni 2020 onder KVK-nummer 20143376. Deze voorwaarden zijn tevens te downloaden op www.vanosmedical.nl.

Opmerkingen

Dienblad, compleet met dienbladhouders (set)

Prijslijst / orderformulier 2021 (BTW tarief is 9%)

© 2021 Excel Mobility

Specificaties Excel Carbon F1

1 september 2021

Van Os Medical B.V.                                                 

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 

Vanaf €593,50 excl. BTW

54 cm | 62 cm

22 cm | 22 cm

45 cm | 45 cm 

Max. 100 kg

5,9 kg

Excel Carbon F1


