
Massage- en ligbank
Deze massagebank wordt vaak gebruikt in recreatieruimtes, alsook voor massage 
en behandeling. Hoofdsteun is verstelbaar. Het ligvlak is bedekt met synthetisch 
leder. Het hele frame is gemaakt van een stalen buizen en is standvast. Maximale 
gewichtsbelasting is 170 kg. Afm.: (LxBxH) 190x70x68 cm.
U7310 l Stuk 259,-
W 41.09 kg

259,-

Draagberrie
volgens DIN 13024. Naadloze vierkante aluminiumprofielen, hoogbelastbaar, veran-
kerbare staalscharnieren, inschuifbare draaggrepen. Gepatenteerde fixeerbanden met 
snelsluiters. Draagdoek van monofile polyethyleen met hoofdkussentas, duurzaam. 
Vier glijpoten. Afmetingen: 230,2 x 55,6 x 13,7 cm (ingeklapt: 192 x 15 x 14,5 cm).
U7300 y Stuk 179,-

179,-

Wollen deken
Gemengd weefsel, 86% polyacryl, 7% 
polyester, 7% wol. Afm.: 150 x 200 cm.
U7312 p Stuk 21,95

vanaf 10 Stuk 19,95

SIRIUS®-Reddingsdeken
Gemaakt van kunststof, met re-

flecterend effect. Reflecteert lichaams-
warmte tot 85%. Beschermt tegen koude 
(zilverzijde naar het lichaam) alsook tegen 

hitte (zilverzijde op de grond). Beschermt 
tegen intens zonlicht en uitdroging. Opge-
vouwen 210 x 160 cm.
U7325 p Stuk 3,95

Massage- en ligbank
Sanitatie- en rustruimten worden niet elke dag gebruikt, maar moeten volgens de 
voorschriften van de werkplekvoorschriften klaar zijn voor noodgevallen. De nieuwe 
wandklep biedt nu een ruimtebesparende oplossing. Deze lounger is uitgerust met een 
ongecompliceerd mechanisme, waardoor het mogelijk is om de ligstand te bewaren en 
veilig tegen de muur te bevestigen. Het vouw- en vasthoudmechanisme is optioneel 
bevestigd aan de rechter- of linker zijde van de bank en wordt volgens de bankhoogte 
aan de muur geschroefd. Zet zo nodig de zekering los, vouw de benen omlaag en laat 
de benen zakken. De medische bank is klaar voor gebruik. Na gebruik, vouw de benen 
terug, vouw het liggend oppervlak tegen de muur en de veiligheidshendel - en er is al 
meer ruimte. Liggend gebied 200 x 70 cm. Bedhoogte 65 cm. Hoofdbord instelbaar in 
meerdere stappen. Cover: zwart, andere kleuren op aanvraag. Laadbaar tot 150 kg.
U7317 l In de lengte inklapbaar Stuk 419,-
W 45.43 kg
U7315 l Kruiselings inklapbaar Stuk 359,-
W 45.15 kg

vanaf 359,-

Defibrillator Lifeline View AED
Spraak- en beeldbegeleiding door het volledige rea-
nimatie-algoritme met LCD-kleurenscherm met hoge 
resolutie en metronoom. Bij het eerste gebruik is een 
instructie volgens MPG vereist, indien deze nog niet 
beschikbaar is (art.: U1504). Afmetingen: 24 x 18,5 x 
5,8 cm. Gewicht: 1,4 kg.
U1501 p Stuk 1.779,-

1.779,-
Defibrillator Lifeline AED
Met spraakbegeleiding door het volledige reanimatie-
algoritme met metronoom en praktisch handvat. Bij het 
eerste gebruik is een instructie volgens MPG vereist, indien 
deze nog niet beschikbaar is (art.: U1504). Afmetingen: 
30 x 22 x 7 cm. Gewicht: 2 kg. 
U1500 p Stuk 1.395,-

1.395,-

Defibrillator instructies volgens MPG
Bij het eerste gebruik ter plaatse en instructies in ove-
reenstemming met de Wet op Medische Hulpmiddelen. 
U1504 p Stuk 179,-

Er is een noodgeval: iemand heeft een cardiovascu-
laire ineenstorting waardoor een plotselinge hart-
dood dreigt. Nu moet snel, gepast en zelfverzekerd 
gehandeld worden om de patiënt te reanimeren. De 
Lifeline defibrillators begeleiden eerstehulpverleners 
en leken stap voor stap door de eerstehulpmaatregelen.  
 
Geschikt voor: brandweer, politie, openbare gebouwen, 
treinstations, luchthavens, kantoorgebouwen, sport- en 
vrijetijdscomplexen.

vanaf 19,95

Advies en bestelling:  059/519.517   info@sportenspel.be | sportenspel.be
w w w . s p o r t e n s p e l . b e
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