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MINIWALK®, GROOTTE 1
Een veelzijdig, geveerd loophulpmiddel voor kinderen van 1.5 tot 4 jaar

BASISGEGEVENS

· Robuuste buisconstructie
· Poedercoating, afgewerkt met zwart chroom, gegalvaniseerd
· Velgen en voorvorken in zwart kunststof met kogellagers
· Polsterdelen voorzien van zwart waterafstotend foam
· Optimaal comfort door geveerde ophanging en rompsteun
· Instelbare zithoek
· Gemakkelijk instapsysteem
· Zowel voor gebruik binnen– als buitenshuis

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 106061 Miniwalk grootte 1 2.322,00€  

Rompsteun

o 011101 Rompsteun Ø70 cm (wit)          339,00€  
o 011105 Rompsteun Ø90 cm (zwart)     339,00€  

Vering

o 106170 10-15 kg  - groene vering 32,00€  
o 106171 15-20 kg - zilverkleurige vering 32,00€  
o 106172 20-50 kg - zwarte vering 32,00€  

Accessoires
o 106070 Anti kantelsteun 226,00€  
o 106090 Verstelbare sleeprem 117,00€  
o 106094 Teruglooprem 185,00€  
o 011761 Duwbeugel 343,00€  
o 106085 Heuppelotten 400,00€  
o 106157 Anti-schaarvoorziening, in hoogte instelbaar 344,00€  
o 104302 Beengeleiding, zwart kunststof 427,00€  
o 106072 Front support 433,00€  

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

224,00€  

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

224,00€  

o 106082 Cross Bar' ombouwset zonder zadel 116,00€  
o 127260 Bevestigingsbeugel voor montage zadel 31,00€  

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

De rompsteun van de Miniwalk is in verschillende maten verkrijgbaar, afhankelijk van de borstomvang van de 
gebruiker.

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