Excel Access
Prijslijst / orderformulier 2022 (BTW tarief is 9%)
Geldig vanaf:

Versie: 21-01

© 2021 Excel Mobility

1 januari 2022

Vanaf €301,83 excl. BTW

Dealer:

Van Os Medical B.V.
Adres: Koperslagerij 3
Postcode: 4651 SK
Plaats: Steenbergen (NB), Nederland
Telefoon: + 31 (0) 167 57 30 20
Bestellingen: sales@vanosmedical.nl
Website: www.vanosmedical.nl

Referentie:
Ordernummer:
Afleveradres:

Specificaties Excel Access
Totale hoogte:

101 cm (hoogte duwhandvatten)

Totale breedte:

52 cm

Totale lengte:

97 cm (incl. voetsteunen)

Totaal gewicht:

11½ kg

Gebruikersgewicht:

Max. 100 kg

Beschikbare kleuren:

Silver metallic met red metallic

Zitbreedte:

46 cm

Zitdiepte:

40 cm

Zithoogte:

48 cm

Rughoogte:

48 cm

De getoonde productfoto kan afwijken van de standaard configuratie.

Producteigenschappen Excel Access
● Aluminium rolstoel met vouwbaar frame;

● Standaard framekleur: silver metallic;

● Zwenkwielen voor, 7" PU lekvrije banden;

● Plooibare stof zit- en rugbekleding;

● 12,5" achterwielen, PU lekvrije banden;

● Standaard voorzien van comfortabele rug- en zitbekleding;

● Voetsteunen, wegzwenkbaar en afneembaar;

● Voorzien van gepolsterde armleuningen;

● Voorzien van in hoogte verstelbare en opklapbare voetplaten;

● Standaard voorzien van kuitband;

● Half neerklapbare rugleuning;

● Voorzien van begeleidersremmen;

● Standaard voorzien van zitfixatiegordel;

● Standaard uitgerust met trapdoppen aan zowel de linker- als de rechterkant.

Aankruisen

1. Uitvoering Excel Access

excl. btw

incl. btw

Excel Access, zitbreedte 46 cm x zitdiepte 40 cm, 12,5'' achterwielen

€ 301,83

€ 329,00
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Opmerkingen

© 2022 Van Os Medical B.V., Koperslagerij 3, 4651 SK, Steenbergen, Nederland. Tel. +31-(0)167 57 30 20. Het beleid van Van Os Medical B.V. is er op gericht om doorlopend de kwaliteit en betrouwbaarheid van al
onze producten te verbeteren. De producten en specificaties aangeduid in deze prijslijst kunnen daarom afwijken van het werkelijke product. Bovendien is de prijslijst onder voorbehoud van type- en/of spelfouten. Op
alle prijzen uit deze prijslijsten is een BTW tarief van 9% van toepassing. Deze prijslijst is geldig met ingang van 01-01-2022 tot en met eerstvolgende wijziging of uiterlijk 31-12-2022. De voorwaarden van Van Os
Medical B.V. zijn van toepassing op elke transactie uit deze prijslijst. Deze voorwaarden zijn te vinden op onze website.
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