Prijslijst/ bestelformulier LOHAS Back
dynamische, orthopedische rugleuning
Prijs vanaf € 111,63 ex. 21% BTW
Geldig vanaf 1-1-2013 (v1)

Dealer:
Referentie:
Afleveringsadres:
LOHAS rug op rolstoel adapter

Voor een perfecte ondersteuning van uw rug. Ontlast de wervelkolom.
● Gepatenteerd orthopedisch dynamisch rugsysteem, verlicht rugklachten en corrigeert een slechte zithouding.
● Dit rugsysteem met ventilerende en meebewegende rugschalen is verkrijgbaar in diverse uitvoeringen:
● als los te plaatsen voorzet systeem; kan in iedere stoel vastgezet worden dmv de elastieke banden.
● als voorzet systeem met een ingebouwde massage functie die werkt op de 12 v aansluiting van uw auto.
● 2 dynamische rugschalen op een verwijderbare rolstoel adapter; bedoeld voor opklapbare rolstoelen.
● 2 op een stalen beugel gemonteerde rugschalen, bedoeld voor permanente montage op rolstoelen en
werkstoelen, door de dealer zelf op maat te maken.
● Rugschalen en covers verkrijgbaar in 4 kleuren.
● Incl. bijpassende ventilerende covers tbv de rugschalen

LOHAS voorzet rug standaard uitvoering
Model
O REV.010
LOHAS ( SOHO) Back standaard uitvoering
Rugschalen in hoogte instelbaar, past in bijna elke stoel
O REV.011
LOHAS Massage Back
Rugschalen met massage functie, met 12 volt
autoaansluiting past in iedere (auto) stoel
O REV.012-M LOHAS Wheelchair Back, met rugschalen maat M,
voor rolstoelen met een zitbreedte vanaf ± 43 cm
Incl. gepolsterde softcovers, voor rugbuizen van 19-22 mm
O REV.012-S LOHAS Wheelchair Back, met rugschalen maat S
voor rolstoelen met een zitbreedte vanaf ± 36 cm
Incl. gepolsterde softcovers, voor rugbuizen van 19-22 mm
O REV.013-M LOHAS Back universele montage, rugschalen maat M
O REV.013-S LOHAS Back universele montage, rugschalen maat S
Met een universele beugel voor montage op overige
rolstoelen en werkstoelen. Op de juiste maat te maken.
Wordt compleet geleverd met montage materiaal en klemblokken. Vul hiernaast de gewenste rugbuisdiameter in.
Standaard uitgevoerd met gepolsterde softcovers.
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Kleur van de rugschalen
Zwart = standaard kleur ; rugschaal maat S en de massage rug zijn alleen in zwart leverbaar.
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O Oranje

O Beige

ACCESSOIRES en losse onderdelen
Standaard covers tbv de rugschalen, zwart, per set
Gepolsterde soft covers tbv de rugschalen, zwart, p.set
Deelbaar rugframe tbv wheelchairback, meerprijs
(verkrijbaar vanaf medio april 2012)
Infrarood warmte covers, 12 volt, inclusief netadapter en
12 volt autoadapter
Foam inlay tbv standaard of soft cover, set van 2 stuks
2 paar Polyamide klemblokken, los geleverd
( gewenste maat diameter rugbuis in MM opgeven)
Montageklem wheelchairback 1 cm verdiept, per stuk
Montageklem wheelchairback 3 cm verdiept, per stuk
Universele stalen montage beugel
( zelf op breedte te maken, montage mbv klemblokken)

LOHAS rug met rolstoel adapter
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Montage set tbv rolstoel adapter, past op rugbuizen 19-22 mm

Universele montage beugel voor semi permanente montage

Revasales
Brucknerstraat 7, 3438 BK, Nieuwegein

Montage klem wheelchairback

Bestellen via:

order@revasales.nl
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KvK 30187494

Web:

www.revasales.nl

BTW.nr. NL0692.03.842.B01

