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KLANT Naam: Tel.:

Leveradres: Besteldatum:

VERSTREKKER :

STANDAARDCONFIGURATIE

● manueel hoogteverstelbaar

● centrale remhendel op de achterwielen 

● Y zitting: 44 x 44 cm

voorwaarts inclineerbaar: 10° 

achterwaarts inclineerbaar: 7°

zitrotatie: 90° rechts, 90° links

● ALB rugleuning: S, M of L (zie verder)

hoogteverstelbaar: 4 cm

voorwaarts inclineerbaar: 4° 

achterwaarts inclineerbaar: 22° 

● armsteunen: 9 x 25 cm, met PU bekleding

hoogteverstelbaar: 0 tot 22 cm

regelbare afstand: 42 tot 54 cm

makkelijk opklapbaar voor zijdelingse transfers

● vloerbasis: 55 x 55 cm

● gewicht stoel: 26 kg

● maximale belasting: 160 kg

zwart

bordeaux

donkerblauw

lichtgrijs

donkergrijs

MOGELIJKE MATEN RUGLEUNING

▪ S: 39 x 39 cm

▪ M: 39 x 49 cm

▪ L: 39 x 51 cm

Werk-/trippelstoel VELA Tango 500

BESTELFORMULIER

Stof Main Line Plus

Dit model binnen het Tango gamma heeft een speciale tweedelige rugleuning voor personen die meer steun en 

comfort nodig hebben. Het lumbale deel is vlot voor- en achterwaarts instelbaar via een hendel, voor een 

optimale, gevarieerde ondersteuning van het rug- en bekkengebied.

Enkel verkrijgbaar in stof Main Line Plus (een stevige stof), niet in kunstleder. 

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. 



Thuiszorg webshop

T +32 (0)56 964 956 - info@thuiszorgwebshop.be - www.thuiszorgwebshop.be

MOGELIJKE HOOGTEVERSTELLINGEN

● standaard

▪ met interval van 15 cm van 42 tot 57 cm

● andere

▪ met interval van 15 cm van 44 tot 59 cm

van 46 tot 61 cm

van 48 tot 63 cm

van 50 tot 65 cm

▪ met interval van 20 cm van 47 tot 67 cm

van 49 tot 69 cm

van 51 tot 71 cm

van 53 tot 73 cm

van 55 tot 75 cm

STAND BEDIENINGSHENDELS EN CENTRALE REMHENDEL

▪ rechts (standaard)

▪ links

PRIJS VELA TANGO 500 ZONDER OPTIES 1 695 €

OPTIES

● zitting

▪ CY zitting: 47 x 49 cm, bredere en diepere zitting AD163717 110 €

▪ Coxit arthrodesezitting*: Y 44 x 45 cm AD163538 215 €

▪ Coxit arthrodesezitting*: CY 47 x 50 cm AD163719 300 €

*met afgeronde, gesplitste voorzijde voor personen met flexiebeperkingen t.h.v. knie of heup

● frame

▪ combi frame met anti-kantelbar AD163714 110 €

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

● rem

▪ verlengstuk voor standaard remhendel AD163554 45 €

▪ remhendel T-vorm AD163555 40 €

▪ voetrem Uni AD163711 60 €

● overige

▪ push bar AD163712 200 €

▪ wegklapbare voetensteun AD163553 110 €

▪ voetensteun-plaat 8° 21-31 cm AD163726 200 €

▪ 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 Y zitting (stof, zwart) AD163556 130 €

▪ incontinentiehoes voor CY zitting (stof, zwart) AD163558 150 €

MEER PERSONALISATIE IS MOGELIJK OP AANVRAAG

PRIJS VELA TANGO 500 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. 


