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Geldig vanaf:

Dealer:

Referentie:

Ordernummer:

Afleveradres:

Totale lengte:

Totale breedte:

Totale hoogte: 74 - 98 cm verstelbaar (hoogte duwhandvatten)

Totaal gewicht:

Gebruikersgewicht:

Beschikbare kleuren: Artisan champagne / Grigio titanio / Navagio bianco / Tributo rosso

Zitbreedte:

Zitdiepte:

Zithoogte:

excl. btw incl. btw art. nr.

€ 117,90 € 128,51 c 1.1 35001110
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€ 117,90 € 128,51 c 1.4 35001010
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● Standaard voorzien van licht bedienbare remmen, met parkeerfunctie; 

● Standaard uitgerust met stabiele 8" voor- en achterwielen, lekvrije PU banden; 

De getoonde productfoto kan afwijken van de standaard configuratie.

Producteigenschappen Excel Litewalk Classic

Prijslijst / orderformulier 2021 (BTW tarief is 9%)

© 2021 Excel Mobility

Specificaties Excel Litewalk Classic

1 september 2021

● Standaard voorzien van ergonomische duwhandvatten, in hoogte verstelbaar;

68 cm - 76 cm 

65 cm

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 €117,90 excl. BTW

● Standaard uitgerust met rugsteun, opklapbaar en afneembaar;

● Standaard voorzien van gepolsterde zitting, opklapbaar;

● Standaard voorzien van uitwasbare zitmat; 

24 cm

37 cm

Max. 130 kg

7,4 kg

54 cm - 61 cm (verstelbaar)

● Frame in hoogte verstelbaar door middel van verstellingsknoppen;

● Verkrijgbaar in de kleuren Artisan champagne, Grigio titanio, Navagio bianco en Tributo rosso;

● Lichtgewicht rollator, geschikt voor zowel binnen als buiten gebruik;

● Standaard geleverd met stokhouder en steppers.

Excel Litewalk Classic, navagio bianco

Excel Litewalk Classic, tributo rosso

Opmerkingen

● Eenvoudig mee te nemen dankzij opklapmechanisme; 

© 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.

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

          Aankruisen 

1. Uitvoering Excel Litewalk Classic

Excel Litewalk Classic, artisan champagne

Excel Litewalk Classic, grigio titanio

Excel Litewalk Classic 


