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Wandelstokken, wandelstokstoeltjes & krukken

Wandelstokken, wandelstokstoeltjes & krukken
Lichtgewicht aluminium wandelstok
Topkwaliteit wandelstok in aluminium en daardoor heel licht.
Compact opvouwbaar in 4.
Uitstekende prijs/kwaliteitverhouding.
Technische info:
• hoogteverstelbaar van 84 tot 94 cm
• maximale belasting: 135 kg
zwart - opvouwbaar, lengte 84 - 94 cm

N28564

20,00 ad

1

AD127056

11,00 ad

1

Wandelstok aluminium
Eenvoudige lichtgewicht aluminium wandelstok.
Uitstekende prijs/kwaliteitsverhouding.
Technische info:
• hoogteverstelbaar van 73,5 tot 93,5 cm
• Ø 24 mm
• maximale belasting: 115 kg
metaalkleur, 73,5 - 93,5 cm

Wandelstok Fantasy, met houten handgreep
Trendy wandelstok in aluminium.
De wandelstok is ook met een Stabicane stabilisator verkrijgbaar.
Technische info:
• hoogteverstelbaar van 76 tot 99 cm
• Ø 19 mm
• maximale belasting: 100 kg
donkerblauw, 76 - 99 cm
wit/bloemen, 76 - 99 cm
zwart/bloemen, 76 - 99 cm
assortiment van 6 (2 van elk)

AD160041
AD156963
AD156964
AD158858

35,00 ad
35,00 ad
35,00 ad
180,00

Wandelstok met stabilisator Stabicane
Niet altijd heeft men iets in de buurt waar men zijn wandelstok kan tegen steunen.
Deze aluminium wandelstok Stabicane is hiervoor een praktische oplossing, hij is voorzien van
een relatief zware rubberen voet die ervoor zorgt dat hij blijft staan terwijl men de handen vrij
heeft.
Tevens vergroot het sterk de veiligheid tijdens het stappen omdat de rubber uitstekende antislip
eigenschappen heeft. De voet is ook afzonderlijk verkrijgbaar: zie bij de accessoires voor
wandelstokken.
Technische info:
• materiaal: aluminium
• hoogteverstelbaar van 80 tot 97 cm
• hoogte voet: 7 cm
• Ø voet: 10,5 cm
• totaal gewicht: 480 g
• maximale belasting: 90 kg
donkergrijs gemarmerd, 80 -97 cm
Fantasy donkerblauw, met houten handgreep, 80 -97 cm
Fantasy wit/bloemen, met houten handgreep, 80 -97 cm
Fantasy zwart/bloemen, met houten handgreep, 80 -97 cm
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Wandelstok opvouwbaar met anatomische handgreep Homecraft
Speciaal ontwikkeld voor personen met artritis in de handen, maar ook voor de gewone gebruiker
is de voorgevormde handgreep comfortabel.
Opvouwbaar in 4 en lichtgewicht, hierdoor handig mee te nemen, bv. in de handtas.
Technische info:
• laag: hoogteverstelbaar van 77,5 tot 87,5 cm
• hoog: hoogteverstelbaar van 82,5 tot 92,5 cm
• Ø 19 mm
• gewicht: 330 g
• maximale belasting: 114 kg
zwart,
zwart,
zwart,
zwart,

links, lage versie 77,5 - 87,5 cm
rechts, lage versie 77,5 - 87,5 cm
links, hoge versie 82,5 - 92,5 cm
rechts, hoge versie 82,5 - 92,5 cm

AA8111AL
AA8111AR
AA8111BL
AA8111BR

30,50
39,50
43,00
43,00

1
1
1
1

Wandelstok Comfy Grip Homecraft
Geanodiseerde, lichtgewicht aluminium wandelstok, vouwt in 3 en is hoogteverstelbaar.
Comfortabel en ergonomisch, kunststoffen handvat met een linkse en een rechtse versie.
Technische info:
• laag: hoogteverstelbaar van 77,5 tot 87,5 cm
• hoog: hoogteverstelbaar van 82,5 tot 92,5 cm
• Ø 19 mm
• gewicht: 340 g
• maximale belasting: 114 kg
zwart,
zwart,
zwart,
zwart,

links, lage versie 77,5 - 87,5 cm
rechts, lage versie 77,5 - 87,5 cm
links, hoge versie 82,5 - 92,5 cm
rechts, hoge versie 82,5 - 92,5 cm

AA8110AL
AA8110AR
AA8110BL
AA8110BR

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

ad
ad
ad
ad

1
1
1
1

Wandelstok aluminium met anatomische handgreep Days
De ergonomische handgreep verspreidt het gewicht over een groter oppervlak en is speciaal
gevormd voor de linker- of de rechterhand.
Technische info:
• hoogteverstelbaar van 73 tot 96 cm
• maximale belasting: 125 kg
metaalkleur, rechts, 73 - 96 cm
metaalkleur, links, 73 - 96 cm

412R
412L

14,00
14,00

1
1

Wandelstok met anatomische palmgreep RFM
Wandelstok met een anatomische handgreep, speciaal ontworpen voor personen met artritis in
de handen.
De druk wordt verspreid over de volledige handpalm.
Technische info:
• hoogteverstelbaar van 88 tot 111 cm
• Ø 19 mm
• gewicht: 420 g
• maximale belasting: 100 kg
zwart - links, 88 - 111 cm
zwart - rechts, 88 - 111 cm
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Wandelstok schokabsorberend Homecraft
De schokabsorberende eigenschappen van deze wandelstok ontstaan door een speciaal verbrede
en zachte handgreep en een verende dop. Deze laatste kantelt mee wanneer hij de grond raakt.
Verkrijgbaar opvouwbaar of vast, beide met aanpasbare hoogte.
Technische info:
• Ø 19 mm
• gewicht: 450 g
• maximale belasting: 114 kg
zwart, niet opvouwbaar, 72,5 - 95 cm
zwart, opvouwbaar in drie, 78,7 - 86,4 cm
zwart, opvouwbaar in drie, 83,8 - 91,4 cm

AA8137
AA8139AY
AA8139BY

32,00 ad
40,00 ad
40,00 ad

1
1
1

Wandelstok met houten handgreep Premium Homecraft
De Premium wandelstok heeft een extra sterke geanodiseerd oppervlak en een traditionele
comfortabele houten handgreep.
Verkrijgbaar in verschillende kleuren, lengtes, al dan niet opvouwbaar.
Technische info: vast/opvouwbaar
• Ø 19 mm
• gewicht: 340/360 g
• maximale belasting: 114/100 kg
niet opvouwbaar, zwart, 79 - 102 cm
niet opvouwbaar, kastanje gemarmerd, 79 - 102 cm
niet opvouwbaar, grijs gemarmerd, 79 - 102 cm
opvouwbaar, zwart, 77,5 - 87,5 cm
opvouwbaar, zwart, lange versie 82,5 - 92,5 cm
opvouwbaar, walnoot, 77,5 - 87,5 cm
opvouwbaar, walnoot, lange versie 82,5 - 92,5 cm
opvouwbaar, grijs gemarmerd, 77,5 - 87,5 cm
opvouwbaar, grijs gemarmerd, lange versie 82,5 - 92,5 cm

AA8102D
AA8102A
AA8102F
AA8112D
AA8112DL
AA8112A
AA8112AL
AA8112F
AA8112FL

25,50
31,00
31,00
34,50
34,50
41,00
43,25
43,25
43,25

1
1
1
1
1
1
1
1
1

Wandelstok Comfy Grip Homecraft, niet opvouwbaar
Lichtgewicht, doch zeer sterke aluminium wandelstok met een anatomische handgreep, speciaal
ontworpen voor personen met artritis in de handen.
De druk wordt verspreid over de volledige handpalm.
Technische info:
• hoogteverstelbaar van 74 tot 95,5 cm
• Ø 19 mm
• gewicht: 382 g
• maximale belasting: 136 kg
zwart - links, 74 - 95,5 cm
zwart - rechts, 74 - 95,5 cm

AA8118L
AA8118R

32,00 ad
32,00 ad

1
1

50,00 ad

1

Paraplu/wandelstok combinatie
Originele combinatie van een stevige wandelstok en een kwaliteitsvolle paraplu.
Voorzien van een mooi massief houten handvat en rubberen dop.
Technische info:
• maximale belasting: 100 kg
zwart
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Eiffel wandelstok Days
Een Eiffel heeft 3 of 4 steunen met rubberen voeten.
Verchroomd stalen basis met een aluminium bovendeel en een gevormde kunststof handgreep.
Brede basis, hoogteverstelbaar van 74 tot 100 cm:
• 3 poten met footprint (basis): 38 x 31 x 31 cm
• 4 poten met footprint (basis): 38 x 23 x 26 x 23 cm
Smalle basis, hoogteverstelbaar van 69 tot 94 cm:
• 3 poten met footprint (basis): 16,5 x 14 x 14 cm
• 4 poten met footprint (basis): 13 x 13 cm
Bij het model smalle basis staan de voetjes dichter bij elkaar dan bij een gewone Eiffel, hierdoor
is hij wendbaarder en gemakkelijker in gebruik. Men kiest deze loophulp indien er een beetje
méér stabiliteit nodig is dan bij een gewone wandelstok, maar wanneer de handigheid en
wendbaarheid ook belangrijk zijn.
Men kan de handgreep 180° draaien voor een linkse of rechtse versie.
• maximale belasting: 125 kg
met
met
met
met

smalle basis 3 poten 69 - 94 cm
smalle basis 4 poten 69 - 94 cm
brede basis 3 poten 74 - 100 cm
brede basis 4 poten 74 - 100 cm

420A
420
474A
474

35,00
35,00
39,00
39,00

ad
ad
ad
ad

4
4
4
4

49,95 ad

5

AA8151

80,00

6

AA8153

95,00

1

Wandelstokstoeltje in aluminium Drive, lichtgewicht
Bijzonder licht en voordelig driepoot stoeltje.
Dichtgevouwen is het geheel een stevige wandelstok met een gesloten handvat.
Goudkleurig frame met zwarte kunststof zitting.
Technische info:
• hoogteverstelbaar van 85 tot 95 cm
• zithoogte: 45,5 tot 54 cm
• Ø zitting: 21 cm
• gewicht: 900 g
• maximale belasting: 100 kg
standaard - hoogteverstelbaar

AD127233

Wandelstokstoeltje in aluminium Homecraft, lichtgewicht
Licht driepoot stoeltje.
Dichtgevouwen is het geheel een stevige wandelstok met klassiek wandelstokhandvat.
Technische info:
• hoogteverstelbaar van 85 tot 95 cm
• zithoogte: 45,5 tot 54 cm
• gewicht: 900 g
• maximale belasting: 100 kg
standaard - hoogteverstelbaar

Wandelstokstoeltje in aluminium
Licht driepoot stoeltje.
Dichtgevouwd is het geheel een stevige wandelstok.
Technische info:
• zithoogte: 57,5 cm
• gewicht: 800 g
• maximale belasting: 125 kg
standaard
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Wandelstokstoeltje in aluminium met stoffen zitting
Licht vierpoot stoeltje.
Dichtgevouwen is het geheel een stevige wandelstok.
Technische info:
• zithoogte: A: 43,5 cm, B: 51 cm, C: 58,5 cm
• gewicht: A: 1 kg, B: 1,3 kg, C: 1,5 kg
• maximale belasting: 125 kg
43,5 cm
51 cm
58,5 cm

AA8152A
AA8152B
AA8152C

139,00
138,00
138,00

1
1
1

Elleboogkrukken Days (per paar)
Klassieke elleboogkrukken in aluminium.
Voorzien van gewone of ergonomische handgreep.
Alle krukken zijn hoogteverstelbaar boven en/of onderaan.
Hierdoor is soms een handgreephoogte tot 110 cm mogelijk.
Ø 22 mm.
• enkele verstelling (121/121T):
• afstand handvat tot de grond: 66-94 cm / 83-110 cm
• afstand handvat tot open ring bovenaan: 23 cm
• maximale belasting: 160 kg
• dubbele verstelling (121A/121AT):
• afstand handvat tot de grond: 66-94 cm / 83-110 cm
• afstand handvat tot open ring bovenaan: 20-27,5 cm
• maximale belasting: 160 kg
• comfortgreep (124):
• afstand handvat tot de grond: 69-94 cm
• afstand handvat tot open ring bovenaan: 23,5 cm
• maximale belasting: 160 kg
• comfortgreep (119E):
• afstand handvat tot de grond: 103 cm
• afstand handvat tot open ring bovenaan: 23,5-31 cm
• maximale belasting: 190 kg
met standaardgreep greephoogte 66 - 94 cm
met standaardgreep verstelbaar/extra lang, greephoogte 83 110 cm
met standaardgreep dubbel verstelbaar, greephoogte 66 - 94
cm
met standaardgreep dubbel verstelbaar/extra lang,
greephoogte 83 - 110 cm
met comfortgreep 69 - 94 cm
met comfortgreep op 103 cm

121
121T

30,00 ad
39,00

1
1

121A

38,00

1

121AT

45,00

1

124
119E

39,00
62,00

1
1

Elleboogkrukken voor kinderen of personen met kleine gestalte Days (per paar)
Lichtgewicht aluminium krukken met uitstekende prijs/kwaliteitverhouding.
Technische info:
• hoogteverstelbaar: afstand handvat tot de grond: van 56 tot 80 cm
• afstand van de ring tot het handvat: van 17 tot 22 cm
• Ø 19 mm
• maximale belasting: 100 kg
121JDA
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Kruk met voorarmsteun Days, speciaal voor personen met artritis
Aluminium kruk, speciaal ontwikkeld voor personen met artritis in de handen.
Het gewicht wordt gedragen door een beklede voorarmsteun.
De handgreep is verstelbaar in de lengte en kan roteren in alle richtingen. Hierdoor is de kruk
aanpasbaar voor links of rechts.
Technische info:
• hoogteverstelbaar van 94 tot 119 cm
• maximale belasting: 160 kg
• per stuk
132

120,00

1

Accessoires voor wandelstokken en krukken
Lusje voor wandelstok
Eenvoudig bandje in nylon.
De elastische bevestiging past over elke wandelstok.

AD19529

2,20 ad

10

Wandelstokhouder
Een economische en praktische oplossing: de houder wordt op de wandelstok of kruk bevestigd
en laat deze rusten op de tafel of een werkblad.
Past op de meeste wandelstokken en krukken.
Technische info:
• gewicht: 20 g
AA8244

5,00 ad

10

Wandelstokstabilisator Stabicane
Niet altijd heeft men iets in de buurt waar men zijn wandelstok kan tegen steunen.
Stabicane is hiervoor een praktische oplossing. Het is een zwarte rubberen voet die er voor zorgt
dat een wandelstok of kruk blijft staan terwijl men zijn handen vrij heeft.
Tevens vergroot het sterk de veiligheid tijdens het stappen omdat de rubber uitstekende antislip
eigenschappen heeft.
Stabicane is geschikt voor stokken met 16 tot 21 mm Ø en met een gewicht tot 500 g. De
combinatie met een plooibare wandelstok is minder aan te raden.
Ook verkrijgbaar in een versie waarbij de wandelstok inbegrepen is.
Technische info:
• hoogte: 7 cm
• Ø 10,5 cm
• gewicht: 240 g
• maximale belasting: 130 kg
19 - 21 mm
16 - 18 mm
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Wandelstokhouder voor rolstoel of loophulp
Deze klem wordt bevestigd rond de buis van een rolstoel, loopkader of rollator.
Het bestaat uit 2 delen: een houder onderaan en een klem bovenaan.
Technische info:
• gewicht: 115 g
AA8379

12,00

1

Stok/krukhouder op zuignap Mobeli®
De tijd dat een kruk of wandelstok steeds op de grond valt is voorbij: met deze fixatie op zuignap
is dit probleem definitief opgelost.
Op een zuignap van 12 cm voor 2 krukken.

voor 2 krukken Twin met veiligheidsindicator

1400206S

93,00

1

Extra horizontaal handvat voor op een wandelstok
Extra handvat voor op een wandelstok die vooral nuttig is bij transfers, waarbij men zich kan
opdrukken met 2 handen, bv. als men uit een auto stapt.
Voorzien van een veer: in normale stand is het handvat opgeklapt naar boven, men drukt hem
naar beneden bij gebruik.
Technische info:
• past op alle wandelstokken met 19 of 22,5 mm Ø
• lengte handvat: 13 cm
• dikte: 5 cm (opgeklapt)
• maximale belasting: 28 kg
AD156178

19,00 ad

1

28,50

1

Neopreen overtrek voor krukhandgreep
Zeer comfortabele overtrek voor de handgreep van een elleboogkruk.
Wordt eenvoudig over de greep geschoven en dicht geritst.
Per stuk.

blauw

AA8208

Opbergbakje voor loophulp Crutch Pod
Handige houder om aan een loophulp te monteren om kleine voorwerpen te transporteren.
Bv. gsm, zonnebril, sleutel een flesje frisdrank.
Gemakkelijk te reinigen, past op de meeste loophulpen.

M37364
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Rubberdoppen voor kruk/wandelstok
Sterke rubberen vervangdoppen voor onder krukken, Eiffels of wandelstokken.
Per stuk (winkelverpakking) of per 10 verpakt (bulk).
Verschillende Ø en kwaliteiten verkrijgbaar.

19
19
16
16
19
19
22
22
25
25
16
16
19
19
22
22
25
25

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

zwart standaard (1)
zwart standaard (bulk 10)
zwart bell shape (1)
zwart bell shape (bulk 10)
zwart bell shape (1)
zwart bell shape (bulk 10)
zwart bell shape (1)
zwart bell shape (bulk 10)
zwart bell shape (1)
zwart bell shape (bulk 10)
grijs heavy duty (1)
grijs heavy duty (bulk 10)
grijs heavy duty (1)
grijs heavy duty (bulk 10)
grijs heavy duty (1)
grijs heavy duty (bulk 10)
grijs heavy duty (1)
grijs heavy duty (bulk 10)

091208842
091208859
091168186
AA8200BX
091168194
AA8200CX
091168202
AA8200DX
091168210
AA8200EX
091168244
AA8210BX
091168251
AA8210CX
091168269
AA8210DX
091168277
AA8210EX

4,50
26,00
4,25
27,00
4,25
27,00
4,25
26,00
4,00
27,00
4,50
26,00
4,50
26,00
4,50
26,00
4,50
26,00

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10
1
1
1
1
1

Ijsdop met 5 pinnen voor wandelstok of kruk
Dit hulpstukje past op de meeste wandelstokken of krukken.
De 5 pinnetjes verbeteren de grip op ijzige oppervlakken, 2 dwarsstukjes beletten gedeeltelijk
dat de stok te diep in de sneeuw zakt.
Per stuk.
per stuk

AD121282

6,95

1

Loopkaders & rollators
Loopkader in aluminium Gecko
Stevige aluminium loophulp, opvouwbaar.
Hoge verbinding vooraan, waardoor hij ook over de meeste toiletten past.
Technische info:
• hoogteverstelbaar van 81 tot 98,5 cm
• totale breedte: 61 cm
• totale diepte: 47 cm
• gewicht: 2,5 kg
• maximale belasting: 120 kg
opvouwbaar

www.advys.be

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

AD149590

adhome: ad

courant/stock: a

69,95 ad

staffel mogelijk: X

1

10/07/2017

Mobiliteit: loophulpen & toebehoren

Loopkaders & rollators

Lichtgewicht rollator met 2 wielen en 2 gliders Foldy
Ultra compacte en lichte aluminium rollator.
Hoge stabiliteit.
Voorzien van een handige opbergtas met 2 vakken.
Technische info:
• hoogteverstelbaar van 83 tot 99 cm
• breedte x diepte, geopend: 65 x 54 cm
• breedte x diepte, opgevouwen: 14 x 21 cm
• gewicht: 3,2 kg
• maximale belasting: 120 kg
zwart
blauw

AD156084
AD156085

139,95
139,95

1
1

69,00
69,00
69,00

1
1
1

Loopkader in aluminium Days Hospital Style
Lichtgewicht loopkader, klassiek, eenvoudig en sterk.
Technische info:
• telkens voor small, medium, large
• totale breedte: 65 cm, 66 cm, 67 cm
• breedte vooraan: 46 cm, 47 cm, 51 cm
• diepte: 49 cm, 55 cm, 57 cm
• hoogteverstelbaar van 67 tot 75 cm, 77 tot 85 cm, 87 tot 95 cm
• doppen voor buis van 25 mm Ø
• maximale belasting: 180 kg
S 67-75 cm
M 77-85 cm
L 87-95 cm

202EL7
202EL6
202EL5

Loopkader in aluminium met 2 wieltjes Days
Lichtgewicht loopkader, voorzien van 2 kleine wieltjes vooraan, uit de reeks Hospital Style van
Days.
Technische info:
• telkens voor small, medium, large
• totale breedte: 65 cm, 66 cm, 67 cm
• breedte vooraan: 55 cm, 56 cm, 60 cm
• diepte: 52 cm, 58 cm, 60 cm
• hoogteverstelbaar van 70 tot 78 cm, 81 tot 89 cm, 90 tot 98 cm
• 25 mm Ø
• maximale belasting: 180 kg
Hospital Style, S 70-78 cm
Hospital Style, M 81-89 cm
Hospital Style, L 90-98 cm

202ELC7
202ELC6
202ELC5

77,00
77,00
77,00

1
1
1

Loopkader vouwbaar Hi Rise
Lichtgewicht loopkader met een tweede stel, lager geplaatste handgrepen om veiliger recht te
komen of neer te gaan zitten.
Hoogteverstelbaar met pinvergrendeling van 81,2 tot 91,5 cm
Breedte: 59,7 cm
• gewicht: slechts 2,5 kg
• maximale belasting: 136 kg
AA8304
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Duo 200 Walking Trolley - Red
Stevige en compacte trolley met een stalen frame en plastic dienbladen voorzien van opstaande
randen.
Het onderste blad is wat naar voren geplaatst om het gangpatroon zo weinig mogelijk te
hinderen.
Achteraan voorzien van 2 glijvoetjes die afremmen als men ze belast. Dit type wordt vaak
aangeraden bij personen met dementie of Alzheimer omwille van zijn kleur en de veiligheid.
Technische info:
• hoogteverstelbaar van 80 tot 95 cm
N11278

155,00 ad

1

Rollator Road met 4 wielen, zit en mandje
Vouwbare, compacte en lichtgewicht rollator, gemaakt van aluminium.
Wordt standaard geleverd met een comfortabele zit, mandje, tablet en wandelstokhouder.
Technische info:
• hoogteverstelbaar van 81,5 tot 91,5 cm
• breedte: 59 cm
• afmetingen opgevouwen: 80 x 60 x 25 cm
• zitting: 39 x 23 cm
• zithoogte: 60 cm
• Ø wielen: 20 cm
• gewicht: 9,6 kg
• maximale belasting: 120 kg
AD149263

99,95 ad

1

Rollator Gigo in aluminium met 4 wielen, opvouwbaar
Vouwbare en lichtgewicht rollator, gemaakt van aluminium.
Wordt standaard geleverd met een comfortabele zit, gepolsterde rugleuning, mandje, tablet en
wandelstokhouder.
Technische info:
• hoogteverstelbaar van 83 tot 93,5 cm
• breedte: 63 cm
• afmetingen, opgevouwen: 100 x 63 x 28 cm
• zitting: 34 x 33,5 cm
• zithoogte: 54 cm
• Ø wielen: 20 cm
• gewicht: 8 kg
• maximale belasting: 120 kg
AD149262

139,95 ad

1

Rollator met 4 wielen voor zwaardere personen, vouwbaar XXL
Brede rollator met extra stevig frame.
Remmen in lusvorm met remblokkering. Voorzien van een boodschappenmandje, dienblad en
comfortabele zitting.
Grote stevige wielen.
Materiaal: staal met poedercoating. Kleur: donkerrood.
Technische info:
• hoogteverstelbaar van 88 tot 99,5 cm
• totale breedte: 78 cm, zitbreedte: 46 cm
• zithoogte: 57 cm
• opgevouwen: 22 cm
• gewicht: 12,8 kg
• maximale belasting: 200 kg
donkerrood - tot 200 kg
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Loopkaders & rollators

Loopkader - walker Days Atlas
Days Atlas bestaat in 2 versies:
• type 203 met doorlopend steunkussen in U vorm (nomenclatuur in België)
• type 203A met individueel verstelbare voorarmgoten voor artritis
De achterste wielen zijn altijd met de voet rembaar.
Technische info:
• hoogte: 93 tot 142 cm
• totale breedte type 203: 63 cm
• totale breedte type 203A: 59 cm
• diepte: 76 cm
• maximale belasting: 160 kg
type 203
type 203A - arthritic

203
203A

340,00
425,00

1
1

22,75

1

Accessoires voor loopkaders & rollators
Ophangnetje voor loopkader
Nuttig en sterk ophangnetje voor loopkader.

AA8270Y

Draadmandje voor loopkader
Dit metalen mandje is met wit vinyl bekleed en wordt met een clip bevestigd aan elke loophulp.
Men kan allerlei voorwerpen meenemen en toch de 2 handen aan de loophulp houden.
Technische info:
• 40 x 15 x 18 cm
AA8378

22,00

1

Transportmandje Buckingham in kunststof voor loopkader
Een praktisch transportmandje uit kunststof dat past op de meeste loopkaders. Het bevat 2
vakken: een groot en een klein (bv. voor sleutels).
Tevens wordt een bijhorend dienblad/ deksel meegeleverd, dit bevat o.a. een bekerhouder. Dit
hulpmiddel maakt vaak een trolley overbodig.
Caddy wordt op en voor het loopkader geplaatst.
Technische info:
• 45,7 x 31 x 20 cm
• gewicht: 1 kg
• maximale draagkracht: 2 kg
Caddy, voor het loopkader
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Accessoires voor loopkaders & rollators

Halve trede Derby Half Step
Een kwalitatief opstapje voor binnen en buiten, dat volledig uit kunststof bestaat. Hierdoor geen
gevaar op roestvorming of rot.
Voorzien van een antislip rubberen mat.
De 4 voetjes kunnen afzonderlijk geregeld worden voor een maximale stabiliteit.
De halve trede zorgt er voor dat personen die de normale hoogte van een trede niet meer
aankunnen, toch veiliger en zelfstandig kunnen bewegen.
Technische info:
• 74 x 40 cm
• hoogte: 11 cm
• maximale belasting: 190 kg
40 x 74 cm, hoogte 11 cm

66091

200,00

1

Trolleys
Trolley Newstead - hout
Huiselijke trolley in natuurbeuk met crèmekleurig blad.
Het onderste blad is uitgesneden om gemakkelijker en veiliger dicht bij de trolley te kunnen
stappen.
Het bovenste blad heeft aan één zijde geen rand, dit om voorwerpen gemakkelijk op en af de
trolley te kunnen schuiven.
Keuze tussen gewone (Ø 6,4 cm) of grote (Ø 10,4 cm) wielen. Dit laatste is gemakkelijker in
gebruik bij oneffen vloeren of indien er oneffenheden moeten overwonnen worden.
Technische info:
• hoogte: 90 cm
• breedte: 40 cm
• lengte: 40 of 55 cm
• gewicht: 7,3 / 8,3 kg
• maximale belasting: 15 kg
compact 40 cm, met gewone wielen
compact 40 cm, met grote wielen
55 cm, met gewone wielen
55 cm, met grote wielen

AD96612
AA5913
AA5922
AA5923

190,00
290,00
250,00
310,00

1
1
1
1

Trolley Economy - staal
Stevige metalen trolley met schuin geplaatste handgrepen.
Het bovenste blad heeft aan één zijde geen rand, dit om voorwerpen gemakkelijk op en af de
trolley te kunnen schuiven.
Verkrijgbaar met een vaste hoogte: van 89 cm (handvatten) of hoogteverstelbaar van 54,5 tot
73,6 cm (bovenste blad).
Keuze tussen gewone (6,4 cm) of grote (10,4 cm) wielen. Dit laatste is vooral belangrijk indien
er vaak oneffenheden moeten overwonnen worden.
• gewicht: 8 à 9 kg
• maximale belasting: 25 kg
vaste hoogte, met gewone wielen
hoogteverstelbaar, met grote wielen

AA5960
AA5967

270,00
435,00

1
1

Trolley Home Helper
Stevige en compacte trolley met een stalen frame en plastic bladen voorzien van een randje.
Het onderste blad is wat naar voor geplaatst om het gangpatroon zo weinig mogelijk te hinderen.
Technische info:
• hoogteverstelbaar van 84 tot 99 cm
• buitenmaten: 46 cm breed en 54,5 cm diep
• kleine wielen, waardoor erg wendbaar maar minder geschikt indien kleine oneffenheden
• gewicht: 7,9 kg
M03792
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Trolleys

Trolley Walker
Stevige trolley / rollator combinatie.
Voorzien van grote wielen om gemakkelijk kleine oneffenheden te nemen.
De remmen kan men vastzetten voor een grotere veiligheid.
Materiaal: stalen frame en plastic bladen voorzien van een randje.
Technische info:
• buitenmaten: 58,5 cm breed en 56 cm diep
• wielen: 15 cm
• hoogte van de hendels: regelbaar tussen 75,5 en 90,5 cm
091178052

225,00 zit

1

Trolley opvouwbaar - staal
Zeer stevige stalen trolley, die kan samengevouwd worden voor transport of om op te bergen.
Technische info:
• hoogteverstelbaar van 87,5 tot 106 cm
• breedte: 48 cm
• opgevouwd: 18,5 cm dik
• gewicht: 7 kg
AA5975

235,00

1

Mobiliteit kinderen
Elleboogkrukken voor kinderen of personen met kleine gestalte Days (per paar)
Lichtgewicht aluminium krukken met uitstekende prijs/kwaliteitverhouding.
Technische info:
• hoogteverstelbaar van 56 tot 80 cm (afstand handgreep tot de grond)
• de afstand van de ring tot het handvat: van 17 tot 22 cm
• maximale belasting: 100 kg
121JDA

29,00

1

091171164

72,00

1

Loopkader voor kinderen
Lichtgewicht aluminium loopkader.
De rubberdoppen onderaan geven niet af op de vloer.
Kleuren kunnen variëren.
Technische info:
• hoogteverstelbaar van 55 tot 65 cm
• breedte vooraan: 30 cm, achteraan: 46 cm
• gewicht: slechts 1,5 kg
• maximale belasting: 100 kg
hoogteverstelbaar 55 - 65 cm
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Mobiliteit kinderen

Rollator met 2 wieltjes voor kinderen
Lichtgewicht aluminium loophulp met 2 wieltjes.
Kleuren kunnen variëren.
Technische info:
• hoogteverstelbaar van 56 tot 66 cm
• breedte vooraan: 30 cm, achteraan: 46 cm
• gewicht: slechts 1,7 kg
• maximale belasting: 100 kg
hoogteverstelbaar 56 - 66 cm
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