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MEYWALK® 2000 MEDIUM
Een veelzijdig, geveerd loophulpmiddel voor tieners

BASISGEGEVENS

· In hoogte verstelbare rompbeugel en zadel mbv een snelspanner
· Het zadel kan verlaagd worden door gebruik van de hefboombeugel
· De lichaamshouding van de gebruiker kan worden ingesteld
  in elke positie van verticaal tot 15 graden voorwaarts gebogen
· Frame vervaardigd uit stalen buis
· Poedercoating, afgewerkt met zwart chroom, gegalvaniseerd
· Massieve rubber wielen
· Velgen en voorvorken in zwart kunststof met kogellagers
· Polsterdelen voorzien van zwart waterafstotend foam

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
o 104175 Meywalk® 2000 Medium 3.072,00€  

Rompsteun
De rompsteun is in verschillende maten verkrijgbaar, afhankelijk van de borstomvang van de gebruiker.
o 011101 Rompsteun Ø70 cm (wit)          339,00€  
o 011105 Rompsteun Ø90 cm (zwart)     339,00€  
o 011109 Rompsteun Ø105 cm (grijs)  339,00€  
o 011113 Rompsteun Ø120 cm (blauw)                                                339,00€  
o 011118 Rompsteun Ø130 cm (geel)                                                 339,00€  

Vering

o 104291 20-50 kg - witte vering 27,00€  
o 104292 45-65 kg - gele vering 27,00€  
o 104293 56-80 kg - blauwe vering 27,00€  
o 104294 min. 80 kg - rode vering 27,00€  

Accessoires
o 104167 Anti kantelsteun 226,00€  
o 104166 Verstelbare sleeprem 158,00€  
o 104023 Teruglooprem 191,00€  

o
110010 Remverlengers

Gelieve gewenste totale lengte van remhendels vermelden
63,00€  

o 013075 Heuppelotten, compleet 404,00€  
o 104301 Beengeleiding, zwart kunststof 483,00€  
o 104044 Anti-schaarvoorziening, in hoogte instelbaar 344,00€  
o 104110 Verlagingsset (-8 cm) 116,00€  

o 104370
Extra bescherming voor standaard rompbeugel 130 cm, rits 
zichtbaar (alleen voorzijde)

224,00€  

o 104369
Extra bescherming voor standaard rompbeugel 120 cm, rits 
zichtbaar (alleen voorzijde)

224,00€  

Zadel en rompsteun zijn geveerd; de vering is verkrijgbaar in verschillende sterktes en moet overeenkomen met het 
gewicht van de gebruiker.
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Accessoires

o 104368
Extra bescherming voor standaard rompbeugel 105 cm, rits 
zichtbaar (alleen voorzijde)

224,00€  

o 104367
Extra bescherming voor standaard rompbeugel 90 cm, rits 
zichtbaar (alleen voorzijde)

224,00€  

o 104366
Extra bescherming voor standaard rompbeugel 70 cm, rits 
zichtbaar (alleen voorzijde)

224,00€  

o 104159
Adapterset (rompbeugel 70 cm op buizenset 90 cm)
Verplicht te bestellen bij binnenmaat rompsteun 70 cm

18,00€  

o 104179 Cross Bar' ombouwset zonder zadel 226,00€  
o 010250 Comfortzadel (incl bevestigingsbeugel) 273,00€  

Service
o AIS - loophulp RevaMed Alles inclusief service voor loophulpmiddelen                 272,00€  

- Nauwkeurige passing
- Levering bij eindgebruiker of instelling met gebruiksinstructies
- Volledige assemblage
- Instellen naar wensen eindgebruiker 
- Administratieve afhandeling

RevaMed bv | Eckertstraat 1 | 8263 CB Kampen | tel 088 - 11 00 111 | info@revamed.com | www.revamed.com
3 van 3


