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M2 GAS TIP
In hoogte instelbare kantelbare douche- en toiletstoel met gasveerverstelling

BASISGEGEVENS

·  Normale zitting met inzetstuk
·  Opklapbare armsteunen met blokkeringsmechanisme
·  4 dubbelgeremde 125 mm zwenkwielen 
·  Bij één van de achterwielen kan men de richting blokkeren, 
   waardoor de stoel makkelijker kan worden geduwd in een rechte lijn
·  Zitting, rugleuning en armsteunen gemaakt van PU schuim.
·  Eenvoudig te reinigen
·  Max belasting 140 kg

KLANTGEGEVENS
Uw referentie
Klantnaam
Adres
Postcode/woonplaats
Tel. nr
E-mail
Adviseur/ besteller
Tel. nr adviseur/besteller

AFLEVERADRES 
Gelieve in te vullen, indien niet gelijk aan bovenstaande gegevens.
Adres
Postcode/woonplaats
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Model
 310201 M2 Gas-Tip, douche- en toiletstoel, met standaard zitting 1.778,13€  
 310202 M2 Gas Tip, douche- en toiletstoel, met hoefijzerzitting 1.752,72€  

 310373 Standaard zitting, langere zitting 512,25€  
 310374 Standaard zitting, minder breed gat 512,25€  
 310375 Hoefijzerzitting  minder breed gat 471,75€  
 310376 Langer hoefijzerzitting 471,75€  
 310343 Cover voor hoefijzerzitting 72,18€  
 310341 Cover voor standaard zitting 72,18€  

 330023 Drukverminderende zitting 403,52€  
 330016 Wit schuimkussen met plastic hoes 133,42€  
 800178 Zitkussen met klein gat 94,05€  
 330018 Wit schuimkussen, super zacht, met gat 113,73€  
 330022 Wit schuimkussen, super zacht, zonder gat 113,73€  

 800850 Zachte rugleuning van stretchbaar leer 188,10€  

 310221 Hoofdsteun, in hoogte verstelbaar 227,47€  
 310222 Hoofdsteun, in hoogte en diepte verstelbaar 328,07€  
 310244 Hoofdsteun, kort, in hoogte en diepte verstelbaar 274,49€  
 310243 Hoofdsteun, kort, super zacht, in hoogte verstelbaar 237,31€  
 310236 Hoofdsteun, super zacht, in hoogte verstelbaar 190,28€  
 310235 Hoofdsteun, super zacht, in hoogte en diepte verstelbaar 237,31€  

 313041 In hoogte en hoek instelbare voetensteunen 185,91€  
 310049 In hoogte instelbare voetensteunen 215,44€  
 310510 In hoogte instelbare voetensteunen, verkort 192,48€  
 310275 In hoogte instelbare voetensteunen, versterkt 272,31€  
 310283 In hoogte instelbare voetensteunen, verlengd 10 cm 278,86€  
 310285 Hielbandjes ter bevestiging van voetensteun (meerprijs) 178,26€  

Hoofdsteunen

Zittingen
Basisuitvoering: afhankelijk van modelkeuze

Zitkussens

Rugsteun
Basisuitvoering: met doorlaatbaar net

Voetensteunen
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310052 Comfort beensteunen als set (met kuitondersteuning, excl. 

voetenplaat)
645,20€  

 310053
Comfortbeensteun voor rechterbeen (met kuitondersteuning, 
excl. voetenplaat)

325,89€  

 310054
Comfortbeensteun voor linkerbeen (met kuitondersteuning, 
excl. voetenplaat)

325,89€  

 310085
Losse voetenplaat, zwart, voor rechterzijde (voor bevestiging 
op comfortbeensteunen)

91,86€  

 310086
Losse voetenplaat zwart, voor linkerzijde (voor bevestiging op 
comfortbeensteunen)

91,86€  

 310226 Kuitondersteuning (grijs doorlaatbaar net met klittenband) 74,37€  
 310358 Extra kuitondersteuning 74,37€  
 800343 Amputatiesteun, rechts 269,01€  
 800344 Amputatiesteun, links 269,01€  

 800275 Hemi armsteunen, set 269,21€  
 800274 Hemi armsteun, rechts 162,93€  
 800273 Hemi armsteun, links 162,93€  
 310390 Armsteunen set, verbreed (tussenruimte +6 cm) 294,17€  
 310391 Armsteun verbreed, rechts (tussenruimte +3 cm) 148,72€  
 310392 Armsteun verbreed, links (tussenruimte +3 cm) 148,72€  
 310393 Armsteunen set versmald (tussenruimte -5 cm) 294,17€  
 310394 Armsteunen versmald rechts (tussenruimte -2.5 cm) 159,09€  
 310395 Armsteunen versmald links (tussenruimte -2.5 cm) 159,09€  

 310048 Toiletemmer met deksel 99,51€  
 330019 Heupband-set (zwart nylon met klittenband) 66,71€  
 310223 Zijsteunen, set 212,14€  
 310224 Zijsteun voor linkerzijde 108,26€  
 310225 Zijsteun voor rechterzijde 108,26€  
 310228 Beveiligingsbeugel (bevestigd tussen de armsteunen) 135,60€  
 310229 Beveiligingsbeugel (bevestigd aan de zijsteunbeugels) 232,93€  
 148862 Urinetrechter (alleen mogelijk icm hoefijzerzitting) 222,30€  
 800251 Beugel ter voorkoming van negatieve kanteling 12,96€  
 310245 Rompsteun, standaard, kussen 178,17€  
 310246 Hoes tbv rompsteun, standaard 168,05€  

Voetensteunen

Armsteunen
Basisuitvoering: met opklapbare armsteunen

Accessoires
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