
ADVYS bvba - Manta 20 - 9250 Waasmunster

T +32 (0)78 151 171 - F +32 (0)78 151 181 - info@advys.be - orders@advys.be - www.advys.be

KLANT Naam: Tel.:

Leveradres: Besteldatum:

VERSTREKKER :

STANDAARDCONFIGURATIE

● manueel hoogteverstelbaar

● centrale remhendel op de achterwielen 

● CY zi�ng: 47 x 49 cm

instelbare zitdiepte: 33 tot 49 cm

voorwaarts inclineerbaar: 6° 

achterwaarts inclineerbaar: 3° 

zitrotatie: 360°

● CY rugleuning: 43 x 45 cm, met lendensteun

hoogteverstelbaar: 13 cm

voorwaarts inclineerbaar: 20° 

achterwaarts inclineerbaar: 6° 

● armsteunen: 9 x 30 cm, met PU bekleding

hoogteverstelbaar: 0 tot 24 cm

regelbare afstand: 41 tot 55 cm

● wielen: Ø 10 cm

● vloerbasis: 55 x 55 cm

● gewicht stoel: 23 kg

● maximale belas,ng: 160 kg
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BESTELFORMULIER

Phoenix Main Line Plus

Skai

Stof

De Tango 200 heeft een hogere rugleuning met lumbale steun en een grotere zitting, ideaal voor mensen die extra 

steun nodig hebben. 

Verkrijgbaar in stof of kunstleder. De stof Main Line Plus is iets dikker dan de stof Phoenix, beiden zijn makkelijk in 

onderhoud. Ook verkrijgbaar in kunstleder Skai en zacht kunstleder Dolce. Tegen een meerprijs eveneens 

verkrijgbaar in kunstleder Compound, een meer ademend kunstleder met antislip eigenschappen (op aanvraag). 

Alle kunstleders zijn makkelijk in onderhoud en mogen gedesinfecteerd worden met alcoholhoudende 

reinigingsmiddelen.

Kunstleder

Dolce

Werk-/trippelstoel VELA Tango 200

De geadviseerde publieksprijzen zijn inclusief BTW, exclusief transportkosten en onder voorbehoud geldig tot eind 2018.

Deze prijzen en BTW-tarieven zijn enkel geldig bij bestelling van een complete werkstoel. 
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donkergrijs

De geadviseerde publieksprijzen zijn inclusief BTW, exclusief transportkosten en onder voorbehoud geldig tot eind 2018.

Deze prijzen en BTW-tarieven zijn enkel geldig bij bestelling van een complete werkstoel. 
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MOGELIJKE HOOGTEVERSTELLINGEN

● standaard

 met interval van 15 cm: 42 tot 57 cm

● andere

▪ met interval van 10 cm:  38 tot 48 cm

45 tot 55 cm

50 tot 60 cm

▪ met interval van 15 cm: 38,5 tot 53,5 cm

40 tot 55 cm

45,5 tot 60,5 cm 

50,5 tot 65,5 cm 

54 tot 69 cm

• met interval van 20 cm: 45 tot 65 cm

47 tot 67 cm

52 tot 72 cm

STAND BEDIENINGSHENDELS EN CENTRALE REMHENDEL

• rechts (standaard)

• links

PRIJS VELA TANGO 200 ZONDER OPTIES 1.325,00 €

OPTIES

● rugleuning

▪ CY rugleuning met opblaasbaar lumbaal gedeelte AD163718 260 €

● frame

▪ combi frame met anti-kantel bar AD163714 110 €

▪ combi frame met centrale remhendel op 4 wielen AD163716 230 €

● rem

▪ verlengstuk voor standaard remhendel AD163505 45 €

▪ remhendel T-vorm AD163506 40 €

▪ voetrem Uni AD163711 60 €

● overige

▪ push bar AD163712 200 €

▪ verstelbare hoofdsteun SW 26 x 13 cm AD163721 445 €

▪ wegklapbare voetensteun AD163553 110 €

▪ voetensteun-plaat 8° 26 - 41 cm AD163713 200 €

▪ aangepaste hendel rug-/zitinclinatie (1 hendel per inclineerbaar deel) AD163790 46 €

▪ bredere voorwielen (zoals achterwielen) AD163715 105 €

▪ incontinentiehoes voor CY zitting (zwart) AD163558 150 €

MEER PERSONALISATIE IS MOGELIJK OP AANVRAAG

PRIJS VELA TANGO 200 MET OPTIES TOTAAL €

De geadviseerde publieksprijzen zijn inclusief BTW, exclusief transportkosten en onder voorbehoud geldig tot eind 2018.

Deze prijzen en BTW-tarieven zijn enkel geldig bij bestelling van een complete werkstoel. 


