
Therapietafel Basic
De therapieligbank Basic wordt gekenmerkt door zijn 
hanteringsgemak, kwaliteit en betrouwbaarheid. De 
ligbank heeft een schakelkast en is optioneel verkrijgbaar 
met elektrische of hydraulische hoogteverstelling. Het 
hoofdgedeelte is traploos verstelbaar door middel van 
een gasveer, van -40 ° - + 50 °. Het onderstel is uitgerust 
met een wielframe en hefinrichting.

Technische specificaties: 
- Hoogteverstelling van 50 - 95 cm  
- Onderbouw: 13 cm  
- Verstelbare hoogteverstelling  
- Verstelbare hoofd sectie: - 40 ° - + 50 °  
- Voeding: Stroomaansluiting  
- Maximale belasting: 150 kg 
- Afmetingen: (LxWxH) 200x65x50-95 cm  

- Conformiteit: CE (93/42 / EEG)  
Stoffering & Speciale kenmerken:  
-  2-delig liggend oppervlak  
-  3-delig hoofdtafel (optionele accessoires)  
- Inclusief wielonderstel  
- Optimale functionaliteit en stabiliteit  
- Uitgerust met veiligheidsslot. 

TOEBEHOREN

T3650-... l Kleurenselectie Handschakelaar Stuk 1.799,-
T3699-... l Kleurenselectie Voetschakelaar Stuk 1.799,-
T3651-... l Kleurenselectie Hydraulisch in hoogte verstelbaar Stuk 1.999,-
W 115 kg

T5140-... l Kleurenselectie Handschakelaar Stuk 1.499,-
T3698-... l Kleurenselectie Voetschakelaar Stuk 1.499,-
T5141-... l Kleurenselectie Hydraulisch in hoogte verstelbaar Stuk 1.699,-
W 100 kg

vanaf 1.499,-

 B Robuust

 B Stootvast stalen frame

 B Duurzaam synthetisch 

leer materiaal

THERAPIETAFEL BASIC

Therapietafel Extension
De Therapietafel Extension biedt een breed scala aan 
therapie mogelijkheden met zijn veelzijdige aanpas-
singsmogelijkheden. De behandelingsbank is standaard 
uitgerust met allround wielen met hoogteverstelling, 
zonder zijdelingse offset (schuif), dakpositie (aanpas-
sing met gasveer), beendeelvouwbaar en wielframe. 
Aantrekkelijk design, hoge functionaliteit en zeer goede 
kwaliteit onderstrepen het algemene economische beeld 
van de therapie.

Kenmerken: 
- 3- of 5-delig schaarbed 
- Hellend vlak en kyfose mogelijk 
- Voorzien van wielhefsysteem (wielframe) 
- Met 1-delig of 3-delig kopdeel (accessoires) 
- Hoofdgedeelte met split, in hoogte verstelbaar 

- Elektrische hoogteverstelling met een handschakelaar 
- Gesplitste rompvulling, verstelbaar met gasveer 
- Hoogteverstelling: 50 tot 95 cm 
- Max. Draagvermogen: 150 kg 
- Andere bekledingskleuren op aanvraag

vanaf 1.799,-

 B Robuust

 B Schokbestendig stalen 

frame

 B Duurzaam synthetisch 

leer materiaal

THERAPIETAFEL EXTENSION

Tafelbreedte 80 cm
T3652 p Stuk 89,95

3-delig hoofdsteun
T3653 p Stuk 219,-

Rondomschakeling
T3654 p Stuk 279,-

Fixeerband met 2 rails
T3659 p Stuk 129,-

Extensiegalgen
T3660 p Stuk 209,-

Elektrische zadelpositie voor therapietafel Extension
T3649 p Stuk 329,-

T3654

Kleurenselectie* (Bsp: T3000-01)

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

01 Blau 06 Anthrazit

09 Beige 11 Grau

Telefonisch bestellen?
+32(0)59/519.517
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