MOBILITEIT

Herkenningsstokken

De herkenningsstok in aluminium is opvouwbaar in 4 of 5 delen
bijeengehouden door een dubbele elastiek, gewicht 125 gr, en
verkrijgbaar in verschillende lengtes :
020001366: lengte 090 cm
020001368: lengte 100 cm
020001369: lengte 105 cm
020001370: lengte 110 cm
020001371: lengte 115 cm

Mobiliteitsstokken

De mobiliteitsstok Ambutech in aluminium is opvouwbaar in 4, 5 of
6 delen bijeengehouden door een dubbele elastiek, afgeplatte
handgreep, gewicht 285 gr,verkrijgbaar in verschillende lengtes van
92 cm t/m 160 cm.
020000748: lengte 092 cm
020000749: lengte 097 cm
020000567: lengte 102 cm
020000568: lengte 107 cm
020000569: lengte 112 cm
020001937: lengte 112 cm*
020001365: lengte 115 cm
020000570: lengte 117 cm
020001861: lengte 117 cm*
020001862: lengte 120 cm
020001843: lengte 125 cm
020001844: lengte 130 cm
020001533: lengte 132 cm
020001845: lengte 132 cm*
020001790: lengte 135 cm
020001846: lengte 137 cm
020001791: lengte 140 cm
020001789: lengte 147 cm
020001782: lengte 155 cm
020001783: lengte 160 cm
* Leverbaar vanaf uitputting voorraad van de ref. 569-570-1533.

Een variant van deze stok is de mobiliteitsstok Ambutech vervaardigd uit grafiet. Het verschil met de stok in aluminium is dat hij lichter aanvoelt. Verkrijgbaar in verschillende lengtes van 95 cm
t/m 160 cm.
020001325: lengte 095 cm
020001326: lengte 100 cm
020001327: lengte 105 cm
020001784: lengte 105 cm*
020001976: lengte 115 cm
020001897: lengte 120 cm
020001785: lengte 125 cm
020001748: lengte 130 cm
020001786: lengte 135 cm
020001787: lengte 140 cm
020001788: lengte 145 cm
020001747: lengte 150 cm
020001715: lengte 155 cm
020001746: lengte 155 cm*
020001716: lengte 160 cm
020001749: lengte 160 cm*
020001535: lengte 127 cm
020001754: lengte 127 cm*
020001534: lengte 150 cm
020001755: lengte 150 cm*
020001753: lengte 175 cm

Telescopische stok Ambutech vervaardigd uit grafiet en bestaande uit 2 delen, afgeplatte handgreep in kunststof, keramisch punt. Geleverd met 3 verschillende dopjes. * Leverbaar vanaf uitputting voorraad van de ref. 1327-1715-1716-1535- 1534.

Steunstokken

020001237
Steunstok in aluminium, opvouwbaar in 4 delen bijeengehouden door een dubbele elastiek, T-vormige handgreep, sterke constructie met afneembare rubberdop, ook te gebruiken in de bergen en de sneeuw, gewicht ca 205 gr, lengte telescopisch verstelbaar van 84 cm t/m 94 cm maximum, inclusief polsbandje en opberghoes.

020001121
Steunstok in aluminium, lengte in stappen verstelbaar van 72,5 cm t/m 92,5 cm maximum, T-handgreep, rubberen dop.

020001952
Steunstok in aluminium, lengte in stappen verstelbaar van 72,5 cm t/m 92,5 cm maximum, C-handgreep, rubberen dop.

020000011 – PROMO
Houten steunstok met gebogen handgreep, herenmodel.

020000012 – PROMO
Houten steunstok met gebogen handgreep, damesmodel.

020001160 – PROMO
Orthopedische steunstok in aluminium, niet verstelbaar, gewicht ca.560 gr, lengte 130 cm, voorzien van een rubberen dop.

020001203
Orthopedische steunstok in aluminium, lengte in stappen verstelbaar van 80 cm t/m 100 cm maximum, voorzien van een rubberen dop.

020001757
Orthopedische steunstok vervaardigd uit licht metaal, lengte in stappen verstelbaar van 77,5 cm t/m 97,5 cm maximum, gewicht ca 565 gr, voorzien van een rubberen dop.

020001951
Steunstok, vierpotig met brede basis in aluminium. Licht en eenvoudig in gebruik. Optimale stabiliteit.

020001651
Rollator voor slechtzienden, kleur wit met rode biezen. Voorzien van hand- en parkeerremmen, mand, dienblad en stokhouder. Gewicht : 12,5 kg.

Toebehoren

020001113
Penvormig stokpunt voor identificatiestokken, kleur wit.

020001114
Rubberen dop voor steunstokken met T-handgreep.

020000578
Penvormig stokpunt voor mobiliteitsstokken Ambutech, diameter 1,2 cm, lengte 5 cm, kleur wit.

020000581
Standaard tikpunt, diameter 25 mm, lengte 3,5 cm voor mobilteitsstokken Ambutech.

020000582
Rolpunt in extra harde kunststof met beschermkapje, diameter 3,3 cm, voor mobiliteitsstokken Ambutech, kleur wit.

020001201
Jumbo rolschijf met beschermkapje, diameter 6 cm, voor mobiliteitsstokken Ambutech, kleur wit.

020001258
Jumbo rollerbal met beschermkapje, diameter 5 cm, voor mobiliteitsstokken Ambutech, kleur wit.

020001259
Jumbo rollerbal met beschermkapje, diameter 5 cm, voor mobiliteitsstokken Ambutech, kleur rood.

020001730
Rollerdopje in de vorm van een trapezium voor mobiliteitsstokken Ambutech, kleur wit.

020001324
Rover wiel, diameter 7,5 cm, lengte 10 cm, voor mobiliteitsstokken Ambutech, kleur zwart.

020001246 – PROMO
Dopje voor steunstokken (R1055).

020001255
Riemclip voor steunstokken.

020001256
Zwartlederen etui voor het dragen van een mobiliteitsstok aan de broeksriem, groot model.

020001257
Zwartlederen etui voor het dragen van een mobiliteitsstok aan de broeksriem, klein model.

020001342
Fixeerhaak voor mobiliteitsstokken.

020001343
Fixeerhaak voor steunstokken.

020001053
Stokhandschoen in warme fleecestof voor mobiliteitsstokken.

020000982
Polsbandje voor steunstokken met Cof T- handgreep.

020000912
Dikke elastiek voor mobiliteitsstokken.

020001112
Fijne elastiek voor identificatiestokken.

020001392
Reflecterende tape, 5 cm breed, kleur rood.

020000180
Reflecterende tape, 5 cm breed, kleur wit.

Diversen

020001265 – PROMO
Geluidsbaken met piepsignaal voor het waarschuwen van obstakels zoals bv. Ladders, … Afmetingen : 11,9 x 6,6 x 3,3 cm.

020001176
Kompas, Frans- of Engelssprekend, herkenning van de 4 windstreken.

020001993
Franssprekende kilometerteller met riemclip voor dagelijks gebruik. De spraakfunctie informeert u over het aantal stappen, het afgelegde traject, de duurtijd en de verbruikte calorieën tijdens de dag. Geheugen van 7 dagen. De programmatie moet gebeuren door een ziende persoon. 1batterij CR 2032 inbegrepen. Afmetingen : 60 x 38 x 18 mm.
020001011
Zwarte blinddoek.

020001197
Badge “Ik ben slechtziend”, diameter 5,6 cm, geel met zwarte letters.

020001415
Pins met magneet, met het herkenningsteken van “blindheid”. Afmetingen : 3,3 cm x 2,2 cm.

20001036
Broche met het herkenningsteken van“blindheid”. Afmetingen : 3,3 cm x 2,2 cm.

020001308
Zelfklever met het symbool van “blindheid”. Afmetingen : 10 cm x 11 cm.

020000285
Herkenningsarmband voor het wandelen of sporten, geel met het symbool van “slechtziend”.

020002045
Geel fluorescerend jacket met pictogram Brailleliga, kindermaat 4-6 jaar.

020002046
Idem R2045, kindermaat 7-9 jaar.

020002047
Idem R2045, kindermaat 10-12 jaar.

020002048
Geel fluorescerend jacket met pictogram Brailleliga, maat S/M (stemt overeen met +/- de oude referentie 1771 waarvan unieke maat).

020002049
Idem R2048, maat L/XL.

020002050
Idem R2048, maat XXL/3XL.
020001772
Pet met het herkenningsteken van “blindheid”.

020002024
Pet K-up, koningsblauw, 100% katoen, 1 maat met achteraan regelbare sluiting in kunststof. Met pictogram Brailleliga.

020002025
Pet Beechfield, marineblauw, 100% katoen, 1 maat met achteraan regelbare sluiting in stof. Met pictogram Brailleliga.

020002026
Zonneklep K-up, marineblauw, 100% katoen, 1 maat, elastisch achteraan. Binnenin aan de voorkant licht gevoerd. Met pictogram Brailleliga.

020002027
Zonneklep K-up, idem R2026 maar zonder pictogram.

020002021
Fluo hoesje met pictogram van de Brailleliga. Geniet van een uitstekende zichtbaarheid in het verkeer door middel van een reflecterend en waterdicht hoesje voor rugzak. 100 % polyester afwerking. Dankzij de elastische boorden is het hoesje geschikt voor de meeste rugzakken. De gele fluo stof is gescheiden door 2 ruime reflecterende grijze banden.

020002006
Herkenningsplaat S//Z – metalen identificatieplaat slechtzienden, kan aangebracht worden op fiets,rollator of rolstoel, afmetingen : 15 x 10 cm. Uitsluitend bedoeld als herkenning, geeft geen voorrang in het verkeer.

020001699
Schoenovertrek Ice Cover M tegen het uitglijden op sneeuw of ijs, inclusief ondoordringbaar beschermetui. Schoenmaat 36-41.

020001700
Schoenovertrek Ice Cover L. Schoenmaat 39-46.

020002015
Schoenovertrek Ice Cover XL Schoenmaat 45-47.

