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M2 MULTI TIP MINI
Elektrisch in hoogte verstelbare kantelbare douche- en toiletstoel

BASISGEGEVENS

·  Tiltmechanisme met een inclinatie van 30° naar achteren, 
  5° naar voren, traploos elektrisch instelbaar
·  Verstelbare zithoogte van 48 tot 92 cm
·  Rugleuning met doorlaatbaar net, aanpasbaar in de diepte
·  Opklapbare armsteunen, voorzien van een blokkeringsmechanisme 
·  4 dubbelgeremde 125 mm zwenkwielen (1 met blokkeringsmechanisme)
·  Zitting, rugleuning en armsteunen gemaakt van PU schuim.
·  Eenvoudig te reinigen
·  Max belasting 80 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
 310805-B M2 Multi Tip Mini, 80 kg, met hoefijzerzitting 5.399,52€  

 310221 Hoofdsteun, in hoogte verstelbaar 248,78€  

 310222 Hoofdsteun, in hoogte en diepte verstelbaar 358,81€  

 310244 Hoofdsteun, kort, in hoogte en diepte verstelbaar 300,21€  

 310243 Hoofdsteun, kort, super zacht, in hoogte verstelbaar 259,54€  

 310236 Hoofdsteun, super zacht, in hoogte verstelbaar 208,11€  

 310235 Hoofdsteun, super zacht, in hoogte en diepte verstelbaar 259,54€  

 310226 Kuitondersteuning (grijs doorlaatbaar net met klittenband) 81,34€  

 800343 Amputatiesteun, rechts 294,22€  

 800344 Amputatiesteun, links 294,22€  

 313041 In hoogte en hoek instelbare voetensteunen 238,60€  

 310510 In hoogte instelbare voetensteunen, verkort 210,51€  

 310285 Hielbandjes ter bevestiging van voetensteun (meerprijs) 194,96€  

 310085
Losse voetenplaat, zwart, voor rechterzijde (voor bevestiging 
op comfort beensteunen)

100,47€  

 310086
Losse voetenplaat zwart, voor linkerzijde (voor bevestiging op 
comfort beensteunen)

100,47€  

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

356,42€  

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

356,42€  

 310515 Heupband-set (zwart nylon met klittenband) 75,35€  

 310514 Zijsteunen, in hoogte, diepte en breedte instelbaar (rechts) 229,63€  

 310513 Zijsteunen, in hoogte, diepte en breedte instelbaar (links) 229,63€  

 310516 Plastic emmer met uitsparing, zonder deksel 111,23€  

 310371 Hoefijzerzitting, minder breed gat 611,17€  

Hoofdsteunen

Voetensteunen

Accessoires
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