Praktijkmiddelen
44 Opklapbaar

werkblad

Lichtgrijs
Beukenhoutdecor

120 cm

Achterkant

Meer Ergonomietafels in onze
Online-shop:
sport-thieme.nl
Ergonomie-tafel
80 cm

1 Möckel Ergonomiewerktafel
“ergo ST”

De multifunctionele therapie- en werktafel voor therapeuten, klinieken en (medische) praktijken. Kan ook worden gebruikt
als een stoel of bartafel. Ruimtebesparend dankzij het opklapbare werkblad.
Stabiele tafelbladstanden door geremde
glijdende platen. Verstelbare schroefvoeten voor ongelijke vloeren. Tafelhoogte
traploos instelbaar van 72-122 cm. Werkblad traploos kantelbaar van 0-90 gra-

den. Lichtgrijs.
80x60 cm
Plaat hoekig
99 196 6608
Plaat afgerond
99 196 6695
120x80 cm
Plaat hoekig
99 196 6640
Plaat afgerond
99 196 6653

De Ergo-tafel voor rolstoelgebruikers
Stuk 466,12 564,— past zich optimaal aan individuele behoeften aan. Veel beenruimte dankzij het
Stuk 533,06 645,— naar achter verzetbaar onderstel. Tafelblad met booguitsparing. Eenvoudig in
hoogte en helling verstelbaar door snelafstelling. Ruimtebesparend dankzij het opStuk 593,39 718,— klapbare werkblad. Stabiele tafelbladstanden door geremde glijplaten. TafelStuk 652,07 789,— hoogte traploos instelbaar van 52-102 cm.

44 Volledig flexibele rug-

3 Erler Zimmer Schoolskelet
“Oscar”

Gedetailleerd, stevig skeletmodel van een
mannelijke volwassene gemaakt van
duurzaam, onbreekbaar kunststof. De
botten komen qua grootte en gewicht
overeen met het menselijk lichaam. De ledematen kunnen eenvoudig en snel worden verwijderd door ze snel los te maken
en weer in elkaar te zetten. Met realistische, driedelige schedel. Tanden afzonderlijk gemaakt. Met ophangoog en 5-rollenstaander met statief. Ongeveer 178 cm,
9 kg. 3 jaar garantie.
99 275 2701 
Stuk 228,10 276,—

286

2 Möckel Ergonomietafel
“ergo S 52R”

gengraat met flexibele
schijven
4 Erler Zimmer Skelet “Hugo”,
beweegbaar

Skeletmodel met beweegbare wervelkolom - toegekend om bewegingen, houdingen en misvormingen duidelijk over te
brengen en te begrijpen. Beweegbare gewrichten in de schouders, heupen en enkels zorgen voor een realistische mobiliteit. Afneembare armen, benen en voeten.
Met 3-delige demonteerbare schedel.
Praktische 5-radige rollerstatief. 176 cm,
9,5 kg. 3 jaar garantie.
99 275 2714 
Stuk 524,79 635,—

5 Erler Zimmer Flexibele
wervelkolom met bekken en
statief

Blad traploos kantelbaar van 0-90 graden. Bladafmeting: 80x60 cm.
Schroefvoeten
Lichtgrijs
99 196 6624
Stuk 761,98 922,—
Beuk-decor
99 196 6637

Stuk 761,98 922,—

Verstelbare wielen
Lichtgrijs
99 196 6679

Stuk 847,11 1.025,—

Beuk-decor
99 196 6682

Stuk 847,11 1.025,—

6 Erler Zimmer Flexibele
wervelkolom

Het wervelkolommodel bestaat uit de occipitale, cervicale, thoracale en lumbale
wervels en de volledige bekken- en dijLevensgetrouwe uitvoering van de mense- beenbeenderen. Daarnaast worden de
lijke wervelkolom. Verwijderbaar bekken. vertebrale slagaders, de vertakkingen van
Gemonteerd op beweegbare metalen spi- de spinale zenuwen en een discus met
raalslang. Afmeting zonder statief: 70 cm. prolaps (hernia) weergegeven. 75 cm,
1,8 kg. Bijzonder stevig kunststof.
2,5 kg. 3 jaar garantie.
99 275 2815 
Stuk 176,86 214,— 99 275 2802 
Stuk 94,21 114,—

Meer keuze in de online shop:
sport-thieme.nl
Anatomische modellen
Alle prijzen excl. en incl. BTW, excl. verzendkosten, meer info op p. 450.

