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Aan- en uitkleden
SlipLift® Traveler: slipjesaantrekhulp, opvouwbaar
Het geniale ontwerp van de SlipLift® kent een vervolg…: de opvouwbare versie, gemakkelijk op
te bergen of mee te nemen op reis.
De SlipLift® is de allereerste winnaar van het TV één programma "De Bedenkers".
Het is een origineel ontwerp van Pierre van Den Broecke (what's in a name ?) voor zijn zus.
Niet alleen heeft het publiek massaal voor dit ontwerp gestemd, ook de vakjury was unaniem in
zijn lof.
De SlipLift® is een beschermd product en exclusief via ADVYS en zijn verdelers verkrijgbaar.
Het is bedoeld voor allen die om één of andere reden moeilijk hun voeten kunnen bereiken:
mensen met heup- of rugproblemen, obesitas, zwangere vrouwen, artrose, …
standaard - opening 38 x 20 cm
XXL - opening 46 x 22 cm

AD136939
AD149285

35,95 ad
44,95 ad

10
10

9,95 ad

12

Knopenhaak met verdikt handvat
Een knopenhaak is vooral bedoeld voor mensen met fijnmotorische problemen.
Het handvat is verdikt voor een betere greep.
Een lus wordt over de knoop geschoven, vervolgens trekt men en doet tegelijk een
draaibeweging.
Technische info:
• totale lengte: 17 cm
• handvat: Ø 2/3 cm
• lengte handvat: 11 cm
AA4671

Knopenhaak Good Grips®
Een knopenhaak is vooral bedoeld voor mensen met fijnmotorische problemen.
Het handvat is verdikt voor een betere greep.
Een lus wordt over de knoop geschoven, vervolgens trekt men en doet men tegelijk een
draaibeweging.
Technische info:
• totale lengte: 15,3 cm
• handvat: Ø 3,8 cm
• lengte handvat: 10,8 cm
AD136999

19,50

5

Knopenhaak Kings met ergonomisch handvat
Ergonomisch gevormde knopenhaak.
Een lus wordt over de knoop geschoven, vervolgens trekt men en doet men tegelijk een
draaibeweging.
Technische info:
• totale lengte: 21 cm
• lengte van het handvat: 12 cm
• gewicht: 75 g
AA4677
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Knopenhaak / ritstrekker combinatie
Aan de ene kant een knopenhaak, aan de andere een ritstrekker.
Eenvoudig houten handvat.
Een lus wordt over de knoop geschoven, vervolgens trekt men en doet men tegelijk een
draaibeweging.
Technische info:
• totale lengte: 25 cm
• lengte van het handvat: 16,5 cm
• handvat: Ø 1 cm
• gewicht: 30 g
AA4673

7,50 ad

5

AD136998

6,75

5

Ring-ritstrekker
Een discreet hulpmiddel voor de rits.
De ritsopener wordt vastgemaakt aan de bestaande rits.
Technische info:
• Ø 2,5 cm
per 3

Kleedstok hout
Houten kleedstok met een rubberen dop aan één kant en een speciale dubbele haak aan de
andere kant.
Wordt gebruikt om kledij uit te "duwen" of aan te "trekken", ook bruikbaar om kousen uit te doen.
Technische info:
• lengte: 52 cm
• gewicht: 236 g
52 cm

AA4680

22,50

1

Kleedstok hout deluxe
Houten kleedstok met een rubberen dop aan één kant en een speciale dubbele haak aan de
andere kant.
Wordt gebruikt om kledij uit te "duwen" of aan te "trekken", ook bruikbaar om kousen uit te doen.
Verkrijgbaar in 2 lengtes: 65 of 91 cm.
65 cm
91 cm

A6983
A698400

21,00
22,50

1
1

2102

48,00

1

Schoentrekker en kleedstok
Combinatie schoentrekker en kleedstok.
Comfortabele dikke schuimgreep.
Technische info:
• lengte: 61 cm
• gewicht: 142 g
61 cm

www.advys.be

Indicatieve publieks richtprijzen 2017 incl. btw B (onder voorbehoud)

adhome: ad

courant/stock: a

staffel mogelijk: X

10/07/2017

Kleden

Aan- en uitkleden

Beha hulp Buckingham Bra-Angel
Dit origineel hulpmiddel werd ontwikkeld door ergotherapeute Chris Clarke (UK) voor personen
met licht tot matige bewegingsbeperkingen in het bovenste lidmaat.
De Bra-Angel fixeert één kant van de beha, terwijl de andere kant rond het lichaam gebracht
wordt en bevestigd wordt.
Het is tevens mogelijk om met één hand een beha aan te doen zonder hulp van derden.
Bruikbaar voor bijna alle types beha in verschillende maten.
Het hulpmiddel is telescopisch en hierdoor vlot mee te nemen.
Technische info:
• lengte: 40 cm
• breedte: 4 cm
• gewicht: 100 g
• latexvrij
L99727

55,00

1

Kousenaantrekhulpen
Kousenaantrekkers zijn bedoeld voor mensen die nog moeilijk hun voeten kunnen bereiken, maar wel hun 2 handen kunnen gebruiken.
Kousenaantrekker enkel
Eenvoudige kousenaantrekker voor 1kous, bestaande uit een plooibaar kunststof gootje, waaraan
een lint bevestigd is.
Technische info:
• lengte van het lint: 92 cm
• lengte gootje: 23 cm
standaard
met kleine inkeping

AA4650Y
AA4652Y

7,50 ad
8,95 ad

10
10

Kousenaantrekker dubbel
Dubbele kousenaantrekker voor panty bestaande uit 2 plooibare kunststof gootjes, waaraan een
lint bevestigd is.
Technische info:
• lengte van het lint: 92 cm
• lengte gootje: 23 cm
AA4654Y

14,00 ad

10

Kousenaantrekker met koord
Eenvoudige stevige kousenaantrekker bestaande uit een sterk kunststof gootje, waaraan een
koordje bevestigd is.
Technische info:
• gootje 25,5 cm lang en 10 cm breed
A75420
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Kousenaantrekker met schuim handvat
Eenvoudige kousenaantrekker, bedoeld voor mensen die nog moeilijk hun voeten kunnen
bereiken.
De 3 modellen met een doorlopende koord zijn speciaal ontworpen voor personen die slechts één
hand kunnen gebruiken.
Lengte gootje: 24 cm
Lengte koord: 60 cm
2 handvatten (bimanueel)
met 1 handvat, doorlopende koord (éénhandig)
met 1 handvat, doorlopende koord (éénhandig) en inkeping
met 1 handvat, doorlopende koord (éénhandig) extra breed

2083
208302
208303
208304

37,50
37,50
39,50
39,50

1
1
1
1

Kousenaantrekker / verlengde schoentrekker
Combinatie van harde kousenaantrekker en schoenlepel.
Zowel voor links- als rechtshandigen, de koker kan gedraaid worden.
Aan de andere kant bevindt zich een schoentrekker. Deze is voorzien van een uitsparing voor het
uittrekken van sokken.
Technische info:
• lengte: 74 cm
• gewicht: 386 g
AA4666

21,00 ad

24

Kousenaantrekker met badstof bekleed
Heel comfortabele sokkenaantrekker: speciaal design om gemakkelijk rond de hiel te schuiven,
een nylon binnenbekleding met minimale weerstand en een badstof buitenkant die voldoende
frictie geeft om de kous lang genoeg tegen te houden tot zij volledig rond de voet zit.
Enkel met de hand wassen.
Enkel met de hand wassen.
Technische info:
• lengte: 23 cm
• gewicht: 77 g
AD160987

14,00 ad

10

Kousenaantrekker Comfort met badstof bekleed
De meest comfortabele kousenaantrekker: speciaal design om gemakkelijk rond de hiel te
schuiven, een nylon binnenbekleding met minimale weerstand en een badstof buitenkant die
voldoende frictie geeft om de kous lang genoeg tegen te houden tot zij volledig rond de voet zit.
Stevige en gemakkelijke handvatten.
Enkel met de hand wassen.
Technische info:
• lengte: 23 cm
• gewicht: 73 g
A7273

13,95

10

62,50

1

Kousenaantrekker Sleeve
Extra smalle en lichte kousenaantrekker met een comfortabel design.
Technische info:
• lengte: 40 cm
• lengte van de koord: 65 cm
• gewicht: 96 g
AA4656
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Kousenaantrekker speciaal voor drukkousen
Deze kousenaantrekker is speciaal ontworpen voor lichte drukkousen: de bovenrand van de
plastic goot heeft "tandjes", die beletten dat de kous door zijn eigen kracht terug afschuift.
Enkel bruikbaar bij drukkousen klasse 1 en 2.
Vooral bedoeld voor kousen tot onder de knie.
13 cm breed, 14 cm hoog
15 cm breed, 14,5 cm hoog

A75440
A75441

32,00
33,50

1
1

Kousenaantrekker voor drukkousen op kader Dorking
Metalen frame, plastic gecoat om de drukkous over te schuiven. Door de gladde coating wordt de
kous niet beschadigd.
Bedoeld voor mensen met 2 goede handen, doch die door beperkte mobiliteit hun voeten niet
meer kunnen bereiken.
De handvatten zijn uittrekbaar en 90° draaibaar. Hierdoor kunnen ze steeds de perfecte positie
aannemen, ook voor personen met beperkte beweeglijkheid in de schouders.
Het middendeel is conisch naar boven toe.
Technische info:
• hoogte kader: 31 cm, volledig: 56 cm
• gedeelte waar de kous over komt: 12,5 x 8,5 x 20,5 cm
enkel
panty

AA4653
AA4651

37,00 ad
52,50

8
1

Kousenaantrekker voor drukkousen op kader Jobst
Een met schuim beklede greep en een bijzonder glad oppervlak maken het gemakkelijker om de
drukkous over het kader te trekken.
Compact en lichtgewicht.
Technische info: - hoogte: 34 cm en 18 cm breed tussen de grepen.
De top van de voet heeft een breedte van 11,5 cm
2092

83,00

1

Kousenaantrekker voor drukkousen Heel Guide
Deze kousenaantrekker is speciaal ontworpen voor drukkousen.
In dit unieke en nieuwe concept komt de voet tijdens de ganse beweging telkens in de perfecte
positie om zonder al te veel moeite de drukkous aan te trekken.
De aantrekker is gebaseerd op een grote kegel en lange, stevige handvatten. Deze laatste
kunnen op 3 hoogtes ingesteld worden waardoor bukken niet nodig is.
Gemakkelijk uit elkaar te nemen, bv. op reis.
Technische info: hoogte 42,5 cm, breedte 30 cm, diepte 20 cm
AA4665
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Aan- en uittrekhulpen voor drukkousen Arion
Het aan- en uittrekken van therapeutische steun-, druk- of compressiekousen zijn vaak moeizame handelingen die dagelijks terugkeren. Bij
zorgprofessionals staat deze opdracht bij de top 3 van zwaar belastende handelingen.
Voor veel ouderen is deze activiteit niet meer zelfstandig mogelijk.
Arion heeft een volledige lijn ontwikkeld voor elk type kous, gebaseerd op zeer glijdende stoffen.
Elk product is voorzien van een heldere gebruiksaanwijzing.
Desinfecteren is mogelijk door het product met een alcoholoplossing te reinigen.
Bij de keuze van het meest geschikte hulpmiddel houdt men rekening met:
• drukkous met open of gesloten teen?
• enkel voor het aantrekken of ook voor het uitdoen?
Arion Easy-Slide aantrekhulp voor steunkousen met open teen
De Easy-Slide biedt een uitkomst voor patiënten die therapeutische elastische kousen of panty’s
met een open teenstuk dragen.
Dankzij de Easy-Slide kunnen deze kousen makkelijk worden aangetrokken.
De Easy-Slide is gemaakt van zeer glad materiaal dat bewerkt is met een speciale coating. Deze
eigenschap vormt samen met de dubbellaagse toepassing een ultra glad eindproduct met een
zeer hoge wrijvingsreductie.
De wrijvingsreductie van de Easy-Slide zorgt ervoor dat de fysieke belasting voor zorgverleners
en patiënten tot een minimum wordt beperkt.
Desinfecteren is mogelijk door het product met een alcoholoplossing te reinigen.
XS <34
S 34-37
M 38-41
L 42-45
XL >45

E01500
E01501
E01502
E01503
E01504

30,00
30,00
30,00
30,00
30,00

ad
ad
ad
ad
ad

10
10
10
10
10

Arion Sim-Slide on/off aan- en uittrekhulp voor steunkousen met open teen
Het aan- en uittrekken van therapeutische elastische kousen en panty’s is voor zowel patiënten
als zorgverleners een dagelijks terugkerende en moeizame handeling.
Sim-Slide is specifiek ontwikkeld om de problemen van het aan- en uittrekken van therapeutische
elastische kousen met open teen op te lossen.
De Sim-slide is gemaakt van zeer glad materiaal dat bewerkt is met een speciale coating.
Deze eigenschap vormt samen met de dubbellaagse toepassing een ultra glad eindproduct met
een zeer hoge wrijvingsreductie.
De wrijvingsreductie van de Sim-Slide zorgt ervoor dat de fysieke belasting voor zorgverleners en
patiënten tot een minimum wordt beperkt.
Desinfecteren is mogelijk door het product met een alcoholoplossing te reinigen.
S 34-37
M 38-41
L 42-45
XL >45

E0SL01
E0SL02
E0SL03
E0SL04

35,00
35,00
35,00
35,00

ad
ad
ad
ad

10
10
10
10

Arion Magnide aantrekhulp voor steunkousen met gesloten teen
De Magnide biedt een uitkomst voor patiënten die therapeutische elastische kousen en panty’s
met een gesloten teenstuk dragen. Dankzij de Magnide kan dit type kousen makkelijk worden
aangetrokken.
De Magnide is gemaakt van zeer glad materiaal dat bewerkt is met een speciale coating.
Deze eigenschappen vormen een ultra glad eindproduct met een zeer hoge wrijvingsreductie. De
wrijvingsreductie van de Magnide zorgt ervoor dat de fysieke belasting voor zorgverleners en
patiënten tot een minimum wordt beperkt.
Daarnaast is de Magnide een onmisbaar hulpmiddel voor zorgverleners die dagelijks de zware
taak hebben om therapeutische elastische kousen bij patiënten aan te trekken dit met oog op
een ergonomische houding.
Desinfecteren is mogelijk door het product met een alcoholoplossing te reinigen.
M 34-40
L 41-47
XL >47
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Arion Magnide 2 in 1 aan- en uittrekhulp voor steunkousen met gesloten teen
De Magnide On/Off biedt een uitkomst voor patiënten die therapeutische elastische kousen en
panty’s met een gesloten teenstuk dragen.
De Magnide On/Off is gemaakt van zeer glad materiaal dat bewerkt is met een speciale coating.
Deze eigenschappen vormen een ultra glad eindproduct met een zeer hoge wrijvingsreductie. De
wrijvingsreductie van de Magnide On/Off zorgt ervoor dat de fysieke belasting voor zorgverleners
en patiënten tot een minimum wordt beperkt.
Dankzij de Magnide On/Off kan dit type kousen makkelijk worden aan- of uitgetrokken.
Daarnaast is de Magnide On/Off een onmisbaar hulpmiddel voor zorgverleners die dagelijks de
zware taak hebben om therapeutische elastische kousen bij patiënten aan of uit te trekken dit
met oog op een ergonomische houding.
Desinfecteren is mogelijk door het product met een alcoholoplossing te reinigen.
M 34-40
L 41-47
XL >47

E01540
E01541
E01542

50,00 ad
50,00 ad
50,00 ad

10
1
1

Arion Easy-Slide Kids aantrekhulp voor arm- en beenkousen
De Easy-Slide Kids voor arm- en beenkousen is gemaakt van zeer glad materiaal dat bewerkt is
met een speciale coating. Samen met de dubbellaagse toepassing zorgt dit voor een zeer hoge
wrijvingsreductie.
Hierdoor wordt de fysieke belasting voor ouders en kind tot een minimum beperkt, wat de
therapietrouw bij kinderen positief beïnvloedt.
XS 0-3 jaar - 29,5 cm
S 3-6 jaar - 39,5 cm

E01700
E01701

30,00
30,00

1
1

Arion Magnide Kids aantrekhulp voor steunkousen met gesloten teen
De Magnide Kids is gemaakt van zeer glad materiaal dat bewerkt is met een speciale coating. Dit
zorgt voor een zeer hoge wrijvingsreductie.
Door de Magnide Kids verloopt het aantrekken van steunkousen met gesloten teen zo
comfortabel mogelijk voor kinderen en ouders.
S schoenmaat ≤ 36

E01712

40,00

1

Arion SlideX verlengstuk voor aantrekhulp voor steunkousen
De Arion SlideX wordt als verlengstuk gebruikt in combinatie met Easy-Slide, Sim-Slide en
Magnide, bv. bij kousen voor het volledige been.
Desinfecteren is mogelijk door het product met een alcoholoplossing te reinigen.

M - Ø been < 20 cm
L - Ø been > 20 cm
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Arion Easy-Slide aantrekhulp voor armkousen
Met de Easy-Slide Arm wordt het heel eenvoudig om zelfstandig therapeutische elastische
armkousen aan• én uit te trekken. Ook voor zorgverleners die bij zorgvragers elastische kousen
aan- en uittrekken is de Easy-Slide Arm een uitkomst.
• reductie fysieke belasting voor de zorgvrager en -gever door glad materiaal
• lagere drempel voor het dragen van therapeutische elastische armkous
• toename zelfstandigheid van de zorgvrager
• elastische armkous behoudt langer zijn therapeutische druk
• eenvoudig in gebruik
• spaart tijd en kosten
• lange levensduur
• makkelijk mee te nemen
Desinfecteren is mogelijk door het product met een alcoholoplossing te reinigen.
M
L

E01505
E01506

30,00
30,00

10
10

Arion Proth-Pro aantrekhulp voor prothese
Het aantrekken van een bovenbeenprothese is een dagelijks terugkomende routine die zeer
moeizaam kan zijn en kan leiden tot grote problemen voor de eindgebruiker. Hiervoor
ontwikkelde Arion de Proth-Pro.
Dit hulpmiddel vermindert de kracht die nodig is om de prothese aan te trekken en voorkomt
bovendien de wrijving en pijn die kan ontstaan bij het aantrekken van de prothese.
Eigenschappen:
• makkelijk aantrekken van bovenbeenprothese met ventielgat/zuigkoker
• vermindert fysieke belasting voor de zorgvrager en -gever
• zorgt voor goede passing tussen stomp en prothese
• tijdbesparend en eenvoudig in gebruik
• optimale wrijvingsreductie tussen stomp en prothese
• makkelijk mee te nemen
• duurzaam
• handwas
Desinfecteren is mogelijk door het product met een alcoholoplossing te reinigen.
XS
S
M
L
XL
XXL

E02701
E02702
E02703
E02704
E02705
E02706

60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00

1
1
1
1
1
1

Arion handschoenen met antisliplaag voor aantrekhulp voor steunkousen
De Arion handschoenen vormen een ideaal hulpmiddel voor alle kousendragers en zorgverleners
die dagelijks therapeutisch elastische kousen aan- en uittrekken.
Deze speciale handschoenen zorgen voor een optimale grip, waardoor de kous gemakkelijker
over het been of de arm geschoven kan worden, zonder hierbij aan de kous te hoeven trekken.
De kous gaat dan ook langer mee.
Deze wijze van aan- en uittrekken draagt bij aan het behoud van de juiste druk dat door de
kousen geboden wordt.
Daarnaast beschermen de handschoenen de kous tegen mogelijke beschadigingen door nagels
en sieraden.
S - 10 paar
M - 10 paar
L - 10 paar
S - 1 paar
M - 1 paar
L - 1 paar
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Aanpassingen voor schoeisel
Schoentrekker kunststof
Economische licht gewicht schoenlepel.
Aan het uiteinde zit een lusje.
Technische info:
• standaard: 43 cm
• extra lang: 56 cm
43 cm
56 cm

AA4600Y
091318062

5,25
12,50

10
1

Schoentrekker metaal
Er zijn 2 versies:
• AA4606Y is een stevige metalen schoenlepel met op het uiteinde een handvat in soepele PVC
met een haak om gemakkelijker op te bergen. Hij weegt 223 g.
• AA4608 is de luxueuze lichtgewicht versie, waarbij de lepel via een veer verbonden is met de
staaf.
Hierdoor volgt de lepel de beweging bij het aandoen van de schoen. Lederen handvat, voorzien
van een lusje om gemakkelijk op te bergen en weegt slechts 115 g.
pvc handgreep, 60 cm
met veer, 60 cm

AA4606Y
AA4608

13,00 ad
36,00 ad

5
5

Elastische schoenveters standaard 5 mm
Elastische schoenveters moeten niet telkens opnieuw geknoopt worden. Eenmaal op hun plaats
wordt de gewone schoen een mocassin of inschuifschoen.
Zeer nuttig voor mensen die hun voeten niet meer kunnen bereiken, te weinig kracht hebben in
de handen of éénhandig zijn.
Technische info:
• standaarddikte: 5 mm
• kleuren: zwart en bruin
zwart - 61 cm (3 paar)
bruin - 61 cm (3 paar)

A77811
A77813

12,00 ad
12,00 ad

10
5

Elastische schoenveters extra fijn 3 mm
Elastische schoenveters moeten niet telkens opnieuw geknoopt worden. Eenmaal op hun plaats
wordt de gewone schoen een mocassin of inschuifschoen.
Zeer nuttig voor mensen die hun voeten niet meer kunnen bereiken, te weinig kracht hebben in
de handen of éénhandig zijn.
Technische info:
• dikte: 3 mm geschikt voor fijne schoenen
zwart - 65 cm (2 paar)

6066

15,50 ad

1

Elastische sportschoenveters
Elastische schoenveters moeten niet telkens opnieuw geknoopt worden. Eenmaal op hun plaats
wordt de gewone schoen een mocassin of inschuifschoen.
Zeer nuttig voor mensen die hun voeten niet meer kunnen bereiken, te weinig kracht hebben in
de handen of éénhandig zijn.
Technische info:
• kleur: wit, speciaal voor sportschoenen
• bruikbaar van 2 x 5 tot 2 x 7 vetergaten
wit - 68 cm (2 paar)
wit - 92 cm (2 paar)
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Elastische spiraalveters
Knopen is niet meer nodig. Eenmaal op hun plaats wordt de gewone schoen een mocassin of
inschuifschoen.
Zeer nuttig voor mensen die hun voeten niet meer kunnen bereiken, te weinig kracht hebben in
de handen of éénhandig zijn.
Het valt wel iets meer op dan gewone elastische veters.
Per paar.
Technische info:
• gewicht: 20 g
zwart (per paar)
bruin (per paar)
wit (per paar)

AA4618G
AA4618C
AA4618A

18,50
18,50
19,50

1
1
1

Heupbescherming
Heupfracturen zijn één van de meest voorkomende problemen bij ouderen en kunnen ernstige gevolgen hebben. In de meeste gevallen zijn ze het
gevolg van een val - vaak bij gladde en/of natte vloeren - of als gevolg van balans- verlies.
Het systeem is simpel, efficiënt en handig in gebruik.
Heupbeschermers GelBodies™
Deze volledig vernieuwde versie van de bekende Gelbodies heupbeschermers zijn voorzien van
een silicone gelkussen in een ademende stretch Coolband.
Verkrijgbaar in 3 groottes.
Voor de maatname meet men de lendenomtrek. Bij twijfel neemt men de grotere maat.
De Coolband wordt gewassen op 40°. Voor het reinigen van de gel verwijdert men de Coolband
en maakt men de gel schoon met een vochtige doek en een gewoon huishoudelijk
reinigingsproduct. Het is niet aan te raden om de gel te weken. De silicone gel mag in geen geval
in de wasmachine of de droogkast.
Per paar.
S 71-79 cm
M 79-85 cm
L 85-93 cm

GB050
GB051
GB052

56,95
56,95
56,95

1
1
1

Heupbeschermer Hipshield ® Man
De Hipshield ® is een slipje met aan beide zijden een schokabsorberend laagje. Het is
ontworpen om een betere bescherming te bieden aan diegenen die tot de valrisicogroep behoren.
• verkrijgbaar in 5 maten: van S tot XXL
• per stuk (2 beschermers en 1 slipje) of in voordelige verpakking per 3 (2 beschermers en 3
slipjes)
Bevat geen latex.
Wasinstructies:
De beschermers handwassen in warm water met zeep, daarna 10 minuten laten drogen.
De onderbroeken wassen in de wasmachine (of handwas) op maximaal 60ºC.
S taille 76-81 cm (per stuk)
S taille 76-81 cm (per 3)
M taille 83-89 cm (per stuk)
M taille 83-89 cm (per 3)
L taille 91-96 cm (per stuk)
L taille 91-96 cm (per 3)
XL taille 99-104 cm (per stuk)
XL taille 99-104 cm (per 3)
XXL taille 106-112 cm (per stuk)
XXL taille 106-112 cm (per 3)
los (per 2)
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AD52215
AD52214
AD52216
AD52213
AD46937
AD52210
AD52217
AD52211
AD52218
AD52212
AD149618

adhome: ad

courant/stock: a

39,95
71,95
39,95
71,95
39,95
71,95
39,95
71,95
39,95
71,95
19,95

staffel mogelijk: X

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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