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Jinny Al onze douche stoelen zijn ideaal voor gebruik in de douche,

bad, badkamer of andere vochtige omgevingen.

De speciaal ontworpen rubbers aan het uiteinde van elke poot

zuigen zichzelf vast aan het oppervlak en zorgen voor 

veiligheid en stabiliteit.

breedte: 350 mm

diepte: 350 mm

zithoogte: 330 mm - 510 mm

diameter zitvlak: 320 mm

gewicht: 1,5 kg

gebruikersgewicht: 150 kg
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Lilly Gebruiksvriendelijkheid in combinatie met functioneel design. 

Alle zitjes zijn voorzien van een structuur toplaag die dienst 

doet als anti-slip.

Beschikbaar als model zonder of met gevormde rugsteun.

 

breedte: 510 mm

diepte: 510 mm

hoogte: 770 - 870 mm

rughoogte: 430 mm

zitbreedte: 510 mm

zithoogte: 360 - 460 mm

gewicht: 3 kg

gebruikersgewicht: 150 kg

Jill

breedte: 510 mm

diepte: 420 mm

zithoogte: 350 - 530 mm

zitbreedte: 510 mm

gewicht: 2 kg

gebruikersgewicht: 150 kg
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Melbourne

breedte: 480 mm

diepte: 560 mm

hoogte: 720 - 820 mm

rughoogte: 370 mm

zitbreedte: 410 mm

zithoogte: 340 - 440 mm

gewicht: 2,8 kg

gebruikersgewicht: 150 kg

breedte: 500 mm

diepte: 520 mm

zithoogte: 340 - 440 mm

zitbreedte: 410 mm

gewicht: 2 kg

gebruikersgewicht: 150 kg

Sidney
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Lola - Lory        Laly

breedte: 450 mm

diepte: 450 mm

hoogte: 620 - 790 mm

zithoogte: 360 - 520 mm

zitbreedte: 450 mm

gewicht: 2,85 kg

gebruikersgewicht: 130 kg

breedte: 510 mm

diepte: 570 mm

totale hoogte: 880 - 1000 mm

zithoogte: 370 - 530 mm

zitbreedte: 420 mm

gewicht: 3,8 kg

gebruikersgewicht: 130 kg

breedte: 450 mm

diepte: 450 mm

zithoogte: 360 - 520 mm

zitbreedte: 450 mm

gewicht: 2,1 kg

gebruikersgewicht: 130 kg

Zowel Lola als Lory zijn twee handige, in hoogte

regelbare badkrukken met rubberen voeten. 

Door een simpele druk op de knop past u de zithoogte

aan tot de gewenste hoogte. Voor het opbergen 

kunnen de 4 poten maximaal ingeschoven worden.
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breedte: 350 mm

lengte: 730 mm

hoogte: 100 mm

zit ø: 321 mm

gewicht: 3,75 kg

gebruikersgewicht: 130 kg

Kate

breedte: 830 mm

diepte: 610 mm

hoogte: 800 - 910 mm

rughoogte: 370 mm

zitbreedte: 690 mm

zithoogte: 470 - 580 mm

gewicht: 4,5 kg

gebruikersgewicht: 150 kg

breedte: 350 mm

lengte: 730 mm

hoogte: 100 mm

gewicht: 2,65 kg

gebruikersgewicht: 130 kg

Vera
Transferplank met een 360° draaischijf

Vicky
Transferplank
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Een functionele en robuuste badhandgreep die u 

de extra veiligheid en stabiliteit geeft bij het in-    en 

uitstappen van uw bad. 

Eenvoudig te monteren en installeerbaar op de

meeste badmodellen door de variabele breedte 

instelling van de greep.

breedte: 180 mm

diepte: 230 mm

hoogte: 480 mm

min. - max. opening: 60 - 115 mm

gewicht: 1,6 kg

gebruikersgewicht: 130 kg

Ivy 

Paris
breedte: 721 mm

lengte: 515 mm

hoogte: 560 mm

zitdiepte: 370 mm

zitbreedte: 410 mm

gewicht: 6,65 kg

gebruikersgewicht: 130 kg

Een draaiende badstoel (360°) voor het

vereenvoudigen van transfers. 

Met een universeel bevestigingssysteem 

en een anti-slip zitvlak voor een betere 

veiligheid en stabiliteit.
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Magda
Een draaiende badstoel (360°) voor het 

vereenvoudigen van transfers. Zit en rug uit 

1 naadloos geheel, voorzien van verluchtingsgaten 

en afwateringsopeningen. Met een universeel 

bevestigingssysteem en een anti-slip zitvlak 

voor een betere veiligheid en stabiliteit.

  

breedte: 735-785 mm

lengte: 535 mm

hoogte: 530 mm

zitdiepte: 360 mm

zitbreedte: 440 mm

gewicht: 4,2 kg

gebruikersgewicht: 130 kg
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De Grace zit is voorzien van 

twee handgrepen en een 

rugplaat om aan de muur te 

bevestigen. Daardoor kan dit 

model eenvoudig omhooggeklapt

worden. De poten zijn in hoogte

verstelbaar afhankelijk van uw

lichaamslengte.

breedte: 480 mm

diepte: 410 mm

hoogte: 420 - 530 mm

zitbreedte: 480 mm

zithoogte: 380 - 490 mm

gewicht: 3 kg

gebruikersgewicht: 130 kg

De opklapbare toiletsteun Iris is 

ontworpen om u te helpen bij het 

opstaan vanaf het toilet. 

Het is mogelijk om de toiletsteun naar

boven toe op te klappen. Een wc-papier

houder is tevens voorzien.

    
breedte: 100 mm

lengte: 740 mm

hoogte: 230 mm

gewicht: 1,8 kg

gebruikersgewicht: 130 kg

Grace & Iris
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Pluo
Pluo (met 5” of 24” wielen) is een verrijdbare 

douchestoel met een afneembare opvangemmer,

wegklapbare armsteunen en aanpasbare voetsteun.

Eenvoudig in onderhoud en snel reinigbaar.

Model met 5” wielen

Breedte: 570 mm

Lengte: 720 - 785 mm

Zitbreedte: 480 mm

Zithoogte: 515 mm

Zitdiepte: 450 mm

Hoogte: 1035 mm

Gewicht: 9,7 kg

Max. gebruikersgewicht: 150 kg

Toebehoren/Opties 

toiletdeksel

extra zitcover

comfort rug

afneembare gelpads op de zit

hoofdsteun

veiligheidsgordel

aanpasbare zithoogte

van 515 - 605 mm

Model met 24” wielen

Breedte: 668 mm

Lengte: 910 - 975 mm

Zitbreedte: 480 mm

Zithoogte: 515 mm

Zitdiepte: 450 mm

Hoogte: 1035 mm

Gewicht: 14 kg

Max. gebruikersgewicht: 150 kg

Toebehoren/Opties

toiletdeksel

extra zitcover

comfort rug

afneembare gelpads op de zit

hoofdsteun

veiligheidsgordel
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Liddy

De Liddy toiletgrepen voorzien in 

extra comfort en ondersteuning.

Aanpasbaar in hoogte en eenvoudig

te monteren.

    

breedte: 560 - 660  mm

diepte: 470 mm

hoogte: 630 - 740 mm

gewicht: 1,45 kg

gebruikersgewicht: 130 kg
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De Vermeiren toiletzit verhoger

werd ontworpen om de zithoogte

 van een toilet te verhogen 

voor meer comfort en om het

neerzitten en rechtopstaan te 

   vergemakkelijken.

breedte: 520 mm

diepte: 430 mm

hoogte: 380 mm

zitbreedte: 450 mm

breedte aanpassing: 290 - 380 mm

gewicht: 2,5 kg

gebruikersgewicht: 130 kg

breedte: 570 mm

diepte: 530 mm

zitbreedte: 450 mm

zithoogte: 440 - 590 mm

hoogte armsteunen: 230 mm   

totale hoogte: 800 - 950 mm

gewicht: 8,6 kg

gebruikersgewicht: 130 kg

Tina & Stacy
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De badkamer handgrepen zijn beschikbaar

in verschillende lengtes, varierend van 300

tot 600 mm.

Overal bruikbaar en ook met name in

vochtige omgevingen.

Ina
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Izzie De badkamer handgrepen zijn beschikbaar in verschillende lengtes, varierend van 300

tot 800 mm. Met uitzondering van het model  Izzie R en Izzie L, dewelke handgrepen

in L-vorm zijn. Ontworpen als algemene steunelementen zijn ze overal bruikbaar met 

inbegrip van vochtige omgevingen.

   

Izzie 300, 400, 450, 600, 800

lengte: 300 - 400 - 450 - 600 - 800 mm

diepte: 70 mm 

gewicht: 0,4 - 0,45 - 0,5

0,55 - 0,75 kg

Izzie L/R

lengte: 840 mm

hoogte: 480 mm

diepte: 70 mm 

gewicht: 1,1 kg

Izzie L / R
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Pedalo
Thuis in beweging blijven met een

handpedalo die volledig opvouwbaar is.

Tevens voorzien van een kilometerteller.

Kim
breedte: 395 mm

lengte: 500 mm

hoogte: 300 mm

hoogte gedemonteerd: 160 mm

gewicht: 2,3 kg

max. belasting: 50 kg

  

Met een pedalo is het mogelijk

om toch in beweging te blijven

wanneer fiets- of wandel-

tochtjes niet meer mogelijk zijn.

Nathalie
breedte: 400 mm

lengte: 530 mm

hoogte: 260 mm

hoogte gedemonteerd: 240 mm

gewicht: 1,95 kg

max. belasting: 50 kg
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Nicky

360°

Twist
Draai uw lichaam 360° op alle 

mogelijke stoelen of ondergronden.

dikte: 50 mm

diameter: 400 mm

gebruikersgewicht: 120 kg

   De grijper Nicky is ontworpen voor

dagelijks gebruik bij het oprapen of

vastnemen van kleine voorwerpen. 

De voorzijde van de grijper Nicky is

uitgerust met een kleine magneetkop.

Deze kan u helpen bij het oppikken

van kleine magnetische voorwerpen

zoals sleutels, nikkel of blikjes. 

dikte: 12 mm

lengte: 760 mm

hoogte: 110 mm

gewicht: 0,15 kg

kleuren: zwart, rood, groen, blauw
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Beatrix 0,35 kg

Betty 0,40 kg

Bonny 0,35 kg

Britney 0,35 kg

Mona 0,35 kg

Mary 0,40 kg

Maud 0,40 kg

Monica 0,35 kg

hoogte: van 790 mm tot 1020 mm 

(min. - max. hoogte)

vouwbaar of vast model

Beatrix  Betty    Bonny   Britney            Mary     Maud   Mona  Monica

plooibaar, gebruikersgewicht 100 kg       vast, gebruikersgewicht 130 kg 

Vermeiren biedt een uitgebreid gamma wandelstokken aan,

voor zowel binnen- als buitengebruik. 

Van stijlvolle, opvouwbare modellen tot vaste modellen.  

Zoek de kleur en het model die het beste bij u passen en 

geniet meer van uw dagelijkse verplaatsingen.

Stokken
Ashley Groot & Medium (in hoogte instelbare kruk)

hoogte van 1140 mm tot 1340 mm (Groot)

hoogte van 1340 mm tot 1540 mm (Medium)

gebruikersgewicht: 120 kg

Flora 1 Flora 2 Flora 3

Zoë
hoogte van 

750 mm tot 980 mm 

gewicht: 0,60 kg

gebruikersgewicht: 130 kg

plooibaar, gebruikersgewicht 100 kg

hoogte van 840 mm tot 940 mm 
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Marylin

Stephanie
handhoogte: van 740 tot 980 mm instelbaar
gewicht: 0,55 kg/stuk
gebruikersgewicht: 130 kg

Electra
breedte: 160 mm
hoogte van 775 mm tot 1000 mm
lengte handgrip: 120 mm
gewicht: 0,35 kg
gebruikersgewicht: 120 kg

Vaste wandelstok met LED verlichting 
en luid alarmsignaal. 

rood paars

Twee in een. Marylin is niet enkel
een wandelstok maar tevens een
paraplu. Als het regent ontvouwt 

u gewoon de paraplu en kan 
u nog steeds de wandelstok blijven
   gebruiken.

hoogte van 870 mm 
tot 920 mm 
gebruikersgewicht: 130 kg



Rollators

ECO-plus
breedte: 610 mm

hoogte: 845 - 985 mm

diepte: 680 - 795 mm

zithoogte: 540 mm

zitbreedte: 450 mm

gewicht: 7,2 kg

gebruikersgewicht: 136 kg

kleur: zilvergrijs, blauw

Cadeo
breedte: 590 mm

hoogte: 800 - 910 mm

diepte: 600 mm

zithoogte: 540 mm

zitbreedte: 450 mm

gewicht: 5,5 kg

gebruikersgewicht: 90 kg

kleur: blauw

Goliat 
breedte: 650 mm

hoogte: 830 - 1020 mm

diepte: 750 mm

zithoogte: 490 - 560 mm

zitbreedte: 550 mm

gewicht: 10,7 kg

gebruikersgewicht: 200 kg

kleur: rood of zilver

Een rollator of loophulp is ideaal voor mensen die extra 

ondersteuning nodig hebben tijdens het wandelen. 

Ze zijn handig voor binnen- of buitenshuis gebruik, om neer

te zitten als u even wil uitrusten of door met het dienblad

zaken mee te nemen van de ene naar de andere kamer.

Quadri-light
breedte: 650 mm

hoogte: 805 - 930 mm

diepte: 700 mm

zithoogte: 610 mm

zitbreedte: 450 mm

gewicht: 7,25 kg

gebruikersgewicht: 130 kg

kleur: metallic zilver of rood

Quadri light met optionele

draagtas die tevens vooraan

kan worden bevestigt.
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286B Carbon
breedte: 605 mm

hoogte: 770 - 1010 mm

diepte: 645 mm

zithoogte: 610 mm

zitbreedte: 400 mm

gewicht: 11 kg

gebruikersgewicht: 120 kg

kleur: carbongrijs

Four-light
breedte: 660 mm

hoogte: 870 - 990 mm

diepte: 750 mm

zithoogte: 550 mm

zitbreedte: 450 mm

gewicht: 8,45 kg

gebruikersgewicht: 130 kg

kleur: carbongrijs, oranje, wit

286i
breedte: 600 mm

hoogte: 780 - 990 mm

diepte: 680 mm

zithoogte: 560 mm

zitbreedte: 420 mm

gewicht: 9,85 kg

gebruikersgewicht: 120 kg

kleur: carbongrijs, blauw

ECO-light
breedte: 600 mm

hoogte: 820 - 950 mm

diepte: 760 mm

zithoogte: 550 mm

zitbreedte: 410 mm

gewicht: 7,6 kg

gebruikersgewicht: 120 kg

kleur: champagne

Quava 
breedte: 655 mm

hoogte: 830 - 955 mm

diepte: 710 mm

zithoogte: 540 mm

zitbreedte: 450 mm

gewicht: 7,7 kg

gebruikersgewicht: 136 kg

kleur: rood of carbongrijs
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Lindsey
breedte: 590 mm

diepte: 540 mm

geplooid: 120 mm

hoogte: 790 - 970 mm

pootverstelling: 180 mm

gewicht: 2,75 kg

gebruikersgewicht: 130 kg

Lyna II (articulerend)
breedte: 560 mm

diepte: 470 mm

geplooid: 120 mm

hoogte: 780 - 955 mm

pootverstelling: 175 mm

gewicht: 2,65 kg

gebruikersgewicht: 130 kg

Lyna II Lindsey

Opties

Maureen AmyApril
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Toiletstoel
We bieden een ruim assortiment aan in nachtstoelen,

van vaste tot verrijdbare modellen.

Zachte en comfortable bekleding zorgen voor een

aangenaam en huiselijk gevoel.   

9062
breedte: 620 mm

diepte: 610 mm

hoogte: 950 mm

hoogte armsteunen: 230 mm

rughoogte: 400 mm

zithoogte: 510 mm

zitdiepte: 470 mm

zitbreedte: 460 mm

gewicht: 8,7 kg

gebruikersgewicht: 120 kg 

139E
breedte: 560 mm

diepte: 820 mm

hoogte: 950 mm

hoogte armsteunen: 226 mm

rughoogte: 375 mm

zithoogte: 528 mm

zitdiepte: 420 mm

zitbreedte: 420 mm

gewicht: 13 kg

gebruikersgewicht: 120 kg

9062 XXL
breedte: 780 mm

diepte: 665 mm

hoogte: 950 mm

hoogte armsteunen: 180 mm

rughoogte: 400 mm

zithoogte: 500 mm

zitdiepte: 540 mm

zitbreedte: 600 mm

gewicht: 15 kg

gebruikersgewicht: 175 kg
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De Vermeiren patiëntenlift werd ontworpen om een

reëel comfort te bieden zowel voor de patiënt tijdens

transfers alsook voor de verzorger.

Vermeiren ontwierp deze patiëntenlift met aandacht

voor functionaliteit, veiligheid en betrouwbaarheid. 

Kwaliteitsvolle wielen van 100 mm zorgen dat de 

patiëntenlift op zowat elke ondergrond gebruikt 

kan worden.

    

Opties
Diverse tilbanden

Max. gewicht
Eagle 620 : 150 kg 
Eagle 625 : 175 kg

Eagle 620-625

verkrijgbaar in
M - L - XL (solid & net)

T I L B A N D  m e t  H O O F D S T E U N
A

E

D

B

C

verkrijgbaar in
M - L - XL (solid & net)

S T A N D A A R D  T I L B A N D
A

D

B

C

verkrijgbaar in
M - L - XL (solid & net)

TILBAND met TOILETUITSPARING
A

D

B

C

Albatros
verkrijgbaar in
M - XL (solid & net)

T I L B A N D E N

M XL

40 - 120 kg     100 - 200 kg

Max. gewicht
Albatros: 150 kg 

A B C D E
M 750 350 470 270 400
L 820 380 490 400 400

XL 900 430 590 400 400

A B C D
M 740 370 430 400
L 790 420 480 430

XL 850 480 520 450

A B C D
M 740 220 580 410
L 780 260 660 470

XL 860 310 710 500
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Voor een handig “hier en nu”-oprijssysteem zijn de 

Excellent KIT series de meest voor de hand liggende keuze.   

Het enige wat u hoeft te doen is de hoogte op te meten van het 

obstakel of van de drempel en daarna beslissen welk formaat 

van oprijsysteem het beste voor u geschikt is. 

Ook verkrijgbaar voor kleinere hoogtes van 10 tot 16 mm.

Oprijsystemen

Kits 2,3 en 4 worden geleverd met een installatie CD-rom.

Model

Kit no.1
Kit no.2
Kit no.3
Kit no.4

Telescopische
rampen

Lengte              Breedte Hoogte       Gewicht Max. belasting

260 mm             750 mm 10 à 40 mm          1,3 kg         200 kg
510 mm             750 mm 45 à 75 mm          4,3 kg         200 kg
760 mm             750 mm 75 à 115 mm          9,2 kg         200 kg

1010 mm             750 mm 115 à 150 mm       15,8 kg       200 kg

1060 - 1900 mm    250 mm 50 mm   2 x 7 kg        220 kg
1660 - 3130 mm    250 mm 50 mm   2 x 10 kg       220 kg

W200949 - Bathroomproducts catalogue VL X.qxp_W200949  11/06/2019  09:54  Page 25



V-drive
De V-Drive maakt verplaatsingen met een rolstoel heel

eenvoudig. De begeleider laat  de V-Drive al het werk doen. 

Het oprijden van heuvels, hellingen, oneffenheden... 

geen enkel probleem voor de V-Drive.

Het gamma bestaat uit twee versies. 

Een standaardversie (voor personen tot 135 kg) 

en een heavy-duty versie (voor personen tot 200 kg).

zitbreedtes: 390 - 480 mm 

(500 - 600    mm H.D.)

max. snelheid: 6 km/u 

maximum helling: 8°

actieradius: ca. 15 km

motor: 150 W (200 W H.D.)

batterij: 2 x 12 V 12 Ah

gewicht: 11,8 kg (zonder batterij)

gebruikersgewicht: 135 kg (200 kg H.D.) Met instelbare hoogte aanpassing

zodat de motor altijd horizontaal

gepositioneerd blijft. 
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Verstelbare rug/beensteun

breedte: 660 mm

lengte: 750 mm

hoogte: 1200 mm

hoogte rug: 780 mm

zitbreedte: 540 mm

zithoogte: 510 mm

gewicht: 26 kg

gebruikersgewicht: 130 kg

Alesia
breedte: 700 mm

hoogte: 1330 mm

lengte: 800 mm

hoogte armsteunen: 0 - 270 mm

rughoogte: 800 mm

zithoogte: 530 mm

zitdiepte: 480 mm

zitbreedte: 540 mm

rug inclinatie: 30°

zit inclinatie: 12°

gebruikersgewicht: 140 kg

gewicht: vanaf 33 kg

Normandie

Skaï Skaï Skaï Skaï Skaï

Skaï Skaï Skaï StofStof

 Voor een optimaal comfort zowel thuis als in 

een verzorgingsthuis zijn de geriatrische 

zetels leverbaar met een ruim assortiment 

aan opties.

Serumhouders, tafels, een extra hoofdsteun...  

Maak een keuze uit de verschillende kleuren 

en accessoires.

Tevens verkrijgbaar als met vaste rug, 

verstelbare rug of in XXL versie.
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Kunstleder             Stof

Ontario II Ontario IIOntario I

ONTARIO I ONTARIO II

breedte: 800 mm 845 mm

zitbreedte: 465 mm 480 mm

hoogte armsteun: 150 mm 140 mm

zithoogte: 500 mm 500 mm

totale hoogte: 1160 mm 1145 mm

totale lengte: 840 mm 960 mm

zitdiepte: 450 mm 530 mm

rughoogte: 695 mm 670 mm

gewicht: 49,6 kg 53,3 kg

gebruikersgewicht: 150 kg 150 kg

De liftzetel Ontario biedt u een optimaal comfort aan in uw eigen 

vertrouwde omgeving.  Met een eenvoudige druk op de afstandsbediening

kan u languit neerliggen en comfortabel ontspannen.

Ontario II (versie met 2 motors) zorgt ervoor dat het beengedeelte en 

het ruggedeelte onafhankelijk van elkaar bediend kunnen worden. 

U kan dan bv. enkel het beengedeelte inclineren waar het    ruggedeelte 

in dezelfde positie blijft.
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2

1
100 mm

Liftzetels

Kunstleder            Stof

 De liftzetels Montreal is, evenals de Ontario, een ideale 

ontspanningszetel. Leverbaar in verschillende kleuren 

en structuren voor een perfecte harmonie met uw interieur.

   

MONTREAL
breedte: 850 mm

zitbreedte: 485 mm

hoogte armsteun: 150 mm

zithoogte: 500 mm

totale hoogte: 1140 mm

totale lengte: 830 mm

zitdiepte: 510 mm

rughoogte: 700 mm

gewicht: 54 kg

gebruikersgewicht: 150 kg
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  Bedden
 De Luna 2 bedden zijn stijlvolle, hoogwaardige 

4-delige electrische bedden die standaard geleverd 

worden met afstandsbediening en houten 

onrusthekken over de gehele lengte van 

het bed. Compleet met een zelfoprichter 

voor extra gebruiksgemak.

 

LUNA 2
breedte: 1020 mm

lengte: 2170 mm

min. hoogte: 335/400 mm

max. hoogte: 745/810 mm

inclinatie hoofd: 83°

inclinatie knie: -14,8°

inclinatie voeten: 31,7°

gebruikersgewicht: 140 kg

385
breedte: 460 mm

lengte : 590 mm

lengte (tafel uitgeklapt): 1250 mm

hoogte: 910 mm

gewicht: 35 kg

LUNA 2 ULTRALOW 
breedte: 1025 mm

lengte: 2180 mm

min. hoogte: 205 mm

max. hoogte: 615 mm

inclinatie hoofd: 83°

inclinatie knie: -14,8°

inclinatie voeten: 31,7°

gebruikersgewicht: 140 kg

377 
hoogte: 650 - 940 mm

lengte: 810 mm

breedte: 

430 mm

geplooid: 

570 x 850 mm

groot tafelblad: 620 x 410 mm

belasting tafelblad: max. 10 kg

LUNA 2 BASIC 
breedte: 1015 mm

lengte: 2170 mm

min. hoogte: 335/400 mm

max. hoogte: 745/810 mm

inclinatie hoofd: 83°

inclinatie knie: -14,8°

inclinatie voeten: 31,7°

gebruikersgewicht: 140 kg
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breedte: 1024 mm

lengte: 2080 mm

min. hoogte bedframe: 298 mm

max. hoogte bedframe: 828 mm

inclinatie hoofd: 70°

inclinatie knie: -17,2°

inclinatie voeten: 36,8°

gebruikersgewicht: 140 kg

376 
hoogte: 610 - 960 mm

lengte: 920 mm

breedte: 460 mm

klein tafelblad: 150 x 400 mm

groot tafelblad: 600 x 400 mm

belasting tafelblad: max. 15 kg

Optionele muurstoters

Optionele centrale rem

Illico
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VERMEIREN
Grensverleggend in mobiliteit

N.V. Vermeiren N.V.
Vermeirenplein 1-15
2920 Kalmthout
België

www.vermeiren.be
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