
TOEBEHORENKleurenselectie* (Bsp: T3000-01)

(*) Kleurafwijking tussen het originele materiaal en het 
afgebeelde drukwerk is mogelijk.

01 Blauw 06 Antraciet 09 Beige

11 Grijs 15 Abrikoos 23 Oranje

32 Limoengroen

Therapiebank Solid 2, grijs frame
De therapiebanken van de Solid-serie onderscheiden zich 
door hun hoge kwaliteit, esthetiek en veiligheid. Standaard 
kunnen de banken zoals een kruiwagen worden verplaatst 
dankzij de 2 zwenkwielen aan het hoofdeinde. De in 
hoogte verstelbare, tweedelige ligstoelen overtuigen door 
veel beenruimte en een comfortabel 6 cm hoog kussen.

Technische specificaties:
- Afmetingen: 195 x 65 cm 
- Hoogteverstelling: 46 - 89 cm 
- Hoogteverstelling: Elektrisch, hydraulisch, met batterij 
- Handmatige bediening met schakellijst aan beide zijden 
- Hefvermogen: elektrisch en met batterij tot 200 kg                                        
- Hefvermogen: hydraulisch tot 180 kg 
- Hoofddeel: instelbaar van + 45° tot - 50°

T4201-... l Kleurenselectie elektrisch met handmatige schakelaar Stuk 1.569,-
T4203-... l Kleurenselectie Batterij mode met handmatige schakelaar Stuk 1.999,-
T4205-... l Kleurenselectie hydraulisch Stuk 1.699,-
W 90 kg

T4200-... l Kleurenselectie elektrisch met handmatige schakelaar Stuk 1.499,-
T4202-... l Kleurenselectie Batterij mode met handmatige schakelaar Stuk 1.899,-
T4204-... l Kleurenselectie hydraulisch Stuk 1.649,-
W 90 kg

Therapiebank Solid 2, grijs frame, Weiß Therapiebank Solid 2, grijs frame, Grau

vanaf 1.499,-

Voetbediening SL Plus Perfekt
T4247 p Stuk 149,95

Wiel-liftsysteem voeteneinde
T4248 p Stuk 219,95

Wiel-liftsysteem hoofdeinde
Een liftsysteem aan het hoofdeinde geschikt voor een 
stevige behandelbank.
T4249 p Stuk 219,95

Standaardkussen 80 cm
T4250 p Stuk 169,95

Wellness kussen 65 cm
Extra zacht wellness kussen (8 cm hoogte) met een 
breedte van 65 cm.
T4251 p Stuk 129,95

Wellness kussen 80 cm
T4252 p Stuk 319,-

T4231-... l Kleurenselectie elektrisch met handmatige schakelaar Stuk 2.099,-
T4233-... l Kleurenselectie Batterij mode met handmatige schakelaar Stuk 2.549,-
T4235-... l Kleurenselectie hydraulisch Stuk 2.249,-
W 90 kg

T4230-... l Kleurenselectie elektrisch met handmatige schakelaar Stuk 1.999,-
T4232-... l Kleurenselectie Batterij mode met handmatige schakelaar Stuk 2.499,-
T4234-... l Kleurenselectie hydraulisch Stuk 2.199,-
W 90 kg

Therapiebank Solid 3 Viernheim, grijs frame, Weiß Therapiebank Solid 3 Viernheim, grijs frame, Grau

Therapiebank Solid 3 Viernheim, grijs frame

De therapiebanken van de Solid-serie onderscheiden zich door hun hoge kwaliteit, 
esthetiek en veiligheid. Standaard kunnen de banken zoals een kruiwagen worden 
verplaatst dankzij de 2 zwenkwielen aan het hoofdeinde. De in hoogte verstelbare, 

driedelige ligstoelen overtuigen door veel beenruimte en een comfortabel 6 cm hoog 
kussen. Het 92 cm lange beengedeelte kan traploos worden versteld van 0° tot + 80°.

Technische specificaties:
- Afmetingen: 195 x 65 cm 
- Hoogteverstelling: 46 - 89 cm 
- Hoogteverstelling: Elektrisch, hydraulisch, met batterij 
- Handmatige bediening met schakellijst aan beide zijden 
- Hefvermogen: elektrisch en met batterij tot 200 kg                                        
- Hefvermogen: hydraulisch tot 180 kg 
- Hoofddeel: instelbaar van + 45° tot - 50° 
- Beengedeelte: instelbaar van 0° tot + 80° 
- Beengedeelte: lengte 92 cm

vanaf 1.999,-
T4248

T4249

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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