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Hoxa 
Zeer comfortabele tabouret met in Stamskin gestoffeerde “Curve” zitting. De afgeronde 
zitvorm voorkomt drukpunten in de bovenbenen en afknelling van de bloedvaten. 
Standaard zijn de taboeretten voorzien van een gasveer- hoogteverstelling welke te 
bedienen is door een ringmechaniek. De kruispoot is van gepolijst aluminium en voorzien 
van grote wielen met een zacht loopvlak. 

Standaard
• Vaste zithoek
• Curve zitting
• Aluminium onderstel 
• Zachte wielen onbelast geremd
• Stamskin bekleding

* Mix van de Hoxa Curve en Twizzy is mogelijk. Normaal € 333,- per stuk.

5 stuks voor 
€ 999,- 

excl. BTW
5 voor de 

prijs van 3!*

T wizzy 
De Twizzy zadelkruk is ideaal bij werkzaamheden waarbij men wisselend staat en zit. 
De ergonomische vorm van het zadel zorgt er voor dat het bekken makkelijk gekanteld 
kan worden en daarmee een correcte rughouding aangenomen wordt. De voeten blijven 
stevig op de grond staan en dat geeft de nodige stabiliteit. De kruispoot is van gepolijst 
aluminium en voorzien van grote wielen met een zacht loopvlak.  

Standaard
• Verstelbare zithoek
• Zachte wielen onbelast geremd
• Naadloze stamskin bekleding
• Zithoogte 56-74 cm
• Aluminium onderstel 

* Mix van de Hoxa Curve en Twizzy is mogelijk. Normaal € 333,- per stuk.

5 stuks voor 
€ 999,- 

excl. BTW
5 voor de 

prijs van 3!*

Najaarsactie

Linido douche- en toiletstoel
De Linido douche- en toiletstoel heeft afzonderlijk opklapbare 
armleggers, voetsteunen en heeft een ergonomische 
vormgeving. De rugleuning is voorzien van HT-bekleding en 
de opklapbare zachte toiletzitting heeft  
een open voorzijde. Zithoogte is 530 mm.

* Normaal € 859,- per stuk.

5 stuks voor 
€ 2.575,- 

excl. BTW
5 voor de 

prijs van 3!

Voor meer informatie en bestellen: 
mail naar verkoop@harting-bank.nl 
of bel 088 - 848 00 08.

Kijk op de achterzijde voor meer aantrekkelijke aanbiedingen!

Acties gelden t/m 31 december 2016.  Zet- en drukfouten voorbehouden. Prijzen excl. BTW.
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Acties gelden t/m 31 december 2016.  Zet- en drukfouten voorbehouden. Prijzen excl. BTW.

Gebruik maken van dit aanbod of meer informatie over deze actie? 
Wij helpen u graag. Bel of mail met uw vaste contactpersoon.

The Jack 
The Jack is een transferhulpmiddel, ontwikkeld uit praktisch 
oogpunt tijdens oefensituaties met fysiotherapeuten. The 
Jack is geschikt voor gebruik in ziekenhuizen, verpleeg- en 
verzorgingshuizen. Bewoners die slecht ter been zijn maar 
over voldoende armkracht beschikken, worden zo in staat 
gesteld op een eenvoudige manier een transfer te maken.

Ergocycle 400
De Ergocycle 400 is geschikt voor revalidatie en training. De fiets 
is voorzien van een lage en brede opstap en heeft makkelijke 
bediening via 4 eenvoudige toetsen. Het zadel is zowel 
horizontaal als verticaal verstelbaar. Het weerstandsbereik 
is 15-400 Watt en is per 5 Watt instelbaar. Er zitten een 
aantal trainingsprogramma’s op met diverse profielen.

SilverF it Mile
Fietsen is een vast onderdeel van veel revalidatietrajecten en 
beweegstimulering. Helaas is binnen fietsen lang niet zo 
motiverend als een fietstocht buiten. De SilverFit Mile toont 
diverse fietsroutes, zodat de ervaring van buiten fietsen 
zo dicht mogelijk benaderd wordt. Dit leidt tot hogere 
therapietrouw en betere uitkomsten. De SilverFit Mile kan 
op iedere hometrainer of actief-passief trainer 
(bv. de MotoMed) worden aangesloten. 

vanaf 
€ 3.300,-

excl. BTW

SilverFit Mile 

wordt geleverd 

incl. meer dan 

60 fietsroutes 

in binnen- en 

buitenland

Zido douchestoel
Wanneer cliënten tijdens het douchen nog wel iets kunnen 
meewerken, dan is de Zido een ideale elektrisch verstelbare 
douchestoel. Het biedt de cliënten de mogelijkheid zich 
zittend te laten douchen. Vaardigheden die de cliënten 
nog bezit, worden gestimuleerd om zoveel mogelijk zelf 
te (blijven) doen. De Zido heeft dankzij de voorsluiting en 
ergonomische vormgeving een veiliger en goed zitcomfort.

Voor meer informatie en bestellen: 
mail naar verkoop@harting-bank.nl 
of bel 088 - 848 00 08.

Van 
€ 2.445,-

voor 
€ 1.750,-
Introductie

prijs

Van 
€ 3.975,-

voor 
€ 2.980,-

excl. BTW

Van 
€ 1.397,-

voor 
€ 1.260,-

excl. BTW


