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Open van maandag tot donderdag van 10u-12u en van 13u30-16u
UURWERKEN

LOW VISION

Polshorloges

	020001830 (ex 0922)
	Arsa Jumbo, quartz uniseks 	polshorloge, witte wijzerplaat van 	3,5 cm, 12 grote zwarte cijfers, 	zwartlederen armband.
	020000921
	Arsa Jumbo, quartz uniseks 	polshorloge, zwarte wijzerplaat van 	3,5 cm, 12 grote witte cijfers, 	zwartlederen armband.
							020000925
	Arsa, quartz herenpolshorloge, 	waterdicht tot op 30 meter, verguld 	met zwarte wijzerplaat van 3 cm, 	12 witte cijfers, zwartlederen 	armband.
	020000930
	Arsa, quartz damespolshorloge, 	waterdicht tot op 30 meter, chroom 	met witte wijzerplaat van 2,3 cm, 	12 zwarte cijfers, zwartlederen 	armband.
	020000927
	Arsa, quartz damespolshorloge, 	waterdicht tot op 30 meter, verguld 	met zwarte wijzerplaat van 2,3 cm, 	12 witte cijfers, zwartlederen 	armband.
	020000928
	Arsa, quartz damespolshorloge, 		waterdicht tot op 30 meter, chroom	met zwarte wijzerplaat van 2 cm, 		12 witte cijfers, zwartlederen 			armband.
	020001982
	Low Vision uurwerk Arsa, zwarte 	cijfers op witte achtergrond.	Diameter 34 mm, zilverkleurig en 	lederen armband.
	020001983
	Low Vision uurwerk Arsa, zwarte 	cijfers op witte achtergrond.	Diameter 38 mm, goudkleurig en 	lederen armband.

BRAILLE

Polshorloges

	020000403
	Arsa, quartz herenpolshorloge, 	chroom, met puntindicaties en 	zilverkleurige wijzerplaat van 2,5 cm, 	opening bij 6 uur, zwartlederen 	armband.
	020000239
	Arsa quartz uniseks polshorloge, 	rechthoekig model met 	puntindicaties, verguld met 	goudkleurige wijzerplaat van 2,5 cm 	x 2 cm, opening bij 6 uur, 	zwartlederen armband.
	020000083
	Arsa quartz damespolshorloge met 	puntindicaties, verguld met 	zilverkleurige wijzerplaat van 2 cm, 	opening bij 6 uur, zwartlederen 	armband.
	020001138
	Arsa quartz damespolshorloge met 	puntindicaties, chroom met 	zilverkleurige wijzerplaat van 2 cm, 	opening bij 6 uur, zwartlederen 	armband.
	020001546
	Arsa quartz prestige 	damespolshorloge met puntindicaties 	verguld met witte wijzerplaat van 	2,5 cm met braillesteentjes, opening 	bij 6 uur, zwartlederen armband.
	020001547
	Arsa quartz prestige herenpolshorloge 	met puntindicaties, chroom met 	zilverkleurige wijzerplaat van 3 cm 	met braillesteentjes, opening bij 6 	uur, zwartlederen armband.
	020001548
	Arsa quartz prestige herenpolshorloge 	met puntindicaties, verguld met witte 	wijzerplaat van 3 cm met 	braillesteentjes, opening bij 6 uur, 	zwartlederen armband.
	020001921
	Damespolshorloge met wit lederen 	armband, puntindicaties, opening bij 	6 uur. 	Ronde chroom behuizing, wijzerplaat 	en wijzers in staal, zwarte cijfers op 	witte achtergrond. 						Afmetingen : behuizing : breedte 							35 mm, dikte 10 mm. 						Wijzerplaat : 27 mm.
	020001922
	Damespolshorloge met roze lederen 	armband (identiek aan R1921).		 	Zwarte cijfers op een lichtroze 	achtergrond.

	020001923
	Herenpolshorloge met zwartlederen 	armband (identiek aan R1921). 	Zwarte cijfers op witte achtergrond.
	020001924
	Tactiel franssprekende polshorloge 	met zwartlederen armband (identiek 	aan R1921) + alarmfunctie.
	020001818
	Gardé quartz damespolshorloge met 	puntindicaties, verguld met 	goudkleurige wijzerplaat van 2 cm, 	opening bij 6 uur, zwartlederen 	armband.
	020001819
	Gardé quartz damespolshorloge met 	puntindicaties, chroom met 	zilverkleurige wijzerplaat van 2 cm, 	opening bij 6 uur, donker 	blauwlederen armband.

Zakhorloges

	020000242
	Arsa quartz herenzakhorloge met 	puntindicaties, chroom met 	zilverkleurige wijzerplaat van 3,7 cm, 	te openen bij 3 uur, met springslot.
	020001769
	Arsa quartz herenzakhorloge met 	puntindicaties, verguld met 	zilverkleurige wijzerplaat van 3,7 cm, 	te openen bij 3 uur, met springslot.

Sprekende polshorloges

		020001697
	NEDERLANDSSPREKENDE polshorloge 	van grijs of zwart kunststof 	“SenseWorks” met LCD display, 	uitspraak van tijd- en alarmuur, 	programmatie in 12u of 24 u.
	020001805
	Radiogestuurde 	NEDERLANDSSPREKENDE polshorloge 	“Low Vision”, uniseks model, 	uitspraak van de tijd en de datum. 	Chroom met witte wijzerplaat van 	3 cm en zwarte cijfers, 			secondewijzer, alarm, zwartlederen 	armband.
	020001986
	Nederlandssprekende polshorloge, 	solar en radiogestuurd, dus altijd de 	exacte tijd en datum. Accu wordt 	gevoed door zonlicht, dit vermijdt 	vervanging van batterij.			Lederen armband.
	020001974
	Meertalige polshorloge Diana Talks 	(nederlands, frans, duits, engels, 	italiaans en spaans). Uitspraak van 	dag en uur, programmatie in		12u of 24u (behalve in het duits).	Grote wijzerplaat (hoogte 4 cm, 	dikte 1 cm) met constrasterende 	zwarte cijfers op witte achtergrond. 	Lederen armband.
	020001320
	Cobolt ENGELSSPREKENDE 	polshorloge damesmodel, chroom 	met witte wijzerplaat van 2,5 cm en 	groene cijfers, secondewijzer, alarm 	(3 verschillende klokgeluiden), zwart 	lederen armband.
	020001303
	Cobolt ENGELSSPREKENDE 	polshorloge herenmodel, chroom met 	witte wijzerplaat van 3 cm en groene 	cijfers, secondewijzer, alarm 
	(3 verschillende klokgeluiden), zwart 	lederen armband.
	020000370
	Cobolt ENGELSSPREKENDE 	polshorloge herenmodel, chroom met 	witte wijzerplaat van 3 cm en groene 	cijfers, secondewijzer, alarm 	(3 verschillende klokgeluiden), stalen 	rekband.
	020001738
	FRANSSPREKENDE polshorloge van 	kunststof met LCD display, uitspraak 	van tijd- en alarmuur, programmatie 	in 12u of 24u, kleur zwart.
	020001742
	Ovo FRANSSPREKENDE polshorloge 	van kunststof, programmatie in 12u 	of 24u. 	Tijd-, alarm- en dag van de week 	worden uitgesproken en zijn 	afleesbaar op LCD display, kleur 	zwart.
	020001800
	Cobolt FRANSSPREKENDE polshorloge 	damesmodel, chroom met witte 	wijzerplaat van 2,5 cm en groene 	cijfers, secondewijzer, alarm 	(3 verschillende klokgeluiden), zwart 	lederen armband.
	020001304
	Cobolt FRANSSPREKENDE polshorloge 	herenmodel, chroom met witte 	wijzerplaat van 3 cm en groene 	cijfers, secondewijzer, alarm 	(3 verschillende klokgeluiden), zwart 	lederen armband.
	020001799
	Cobolt FRANSSPREKENDE polshorloge 	herenmodel, chroom met witte 	wijzerplaat van 3 cm en groene 	cijfers, secondewijzer, alarm 	(3 verschillende klokgeluiden),	 	stalen rekband.
	020001838
	Uurwerk met lederen armband, 	uniseks, FRANSSPREKEND. 	Gemakkelijk te gebruiken met 	1 drukknop die uur en minuten 	uitspreekt.
	020001839
	Uurwerk met lederen armband, 	uniseks, FRANSSPREKEND. 	Uitspraak van tijd en datum met 	alarmfunctie.
	020001610
	Zwarte lederenarmband voor 	sprekende herenpolshorloges Cobolt 	(R1303 en R1304).
	020001775
	Zwarte lederenarmband voor 	sprekende damespolshorloges Cobolt 	(R1320 en R1800).
	020001949
	XL armband in zwart leder voor 		sprekende herenpolshorloges Cobolt 	(R1303 en R1304).
PROMO 	020001690
	FRANSSPREKENDE 	polshorloge, uniseks, met 	digitale display. De wekker is 	op 4 	geluiden instelbaar. Het 	horlogebandje is vervaardigd uit 	zwart neopreen.

Sprekende klokken

	020001774
	Radiogestuurde FRANSSPREKENDE 	reiswekker, LCD display met 	achtergrondverlichting, tijd en datum 	worden uitgesproken, alarmfunctie, 	volumeschakelaar. 	Exclusief batterijen.
	020001285
	DUITSSPREKENDE reiswekker met 	digitale display, alarmfunctie, 	regelbare volume, kleur zwart.
	020001820
	Radiogestuurde FRANSSPREKENDE 	wekker, groot LCD display met grote 	cijfers, tijd, dag en maand worden 	uitgesproken, alarmfunctie, 	volumeschakelaar, zilverkleurig. 	Exclusief batterijen.
						020001387
						Radiogestuurde DUITSSPREKENDE 						wekker. 						Zelfde functies als R1820.
	020001567
	FRANSSPREKENDE wekker met LCD 	display, uitspraak van de tijd, 	programmatie in 12u- of 24u tijd, 	alarmfunctie, volumeschakelaar, in 	wit kunststof. 	Exclusief batterijen.
	020001842
	Franssprekende wekker, 	radiogestuurd, LCD-display met 	achtergrondverlichting. 	Gesproken functie van tijd, 	temperatuur en vochtigheidsgraad. 	Exclusief batterijen.
	020001804
	Radiogestuurde 	NEDERLANDSSPREKENDE wekker 	“Low Vision”, witte wijzerplaat van 	9,5 cm met grote zwarte cijfers en 	verlichting, groene wijzers en 	secondewijzer. 	Uitspraak van het uur (in 12u tijd) en 						van de datum, alarmfunctie, 								volumeschakelaar. Zilverkleurig. 						Exclusief batterijen.
		020001698
	NEDERLANDSSPREKENDE wekker 	“SenseWorks”, uur en alarm worden 	uitgesproken in 12u of 24u tijd, 	alarmfunctie, volumeschakelaar, in 	wit kunststof.
	020001023
	FRANSSPREKENDE- klok en kalender, 	automatische omschakeling naar 	zomer- en winteruur, geen verlies 	van gegevens bij het veranderen van 	de batterij, uur en datum worden 	uitgesproken, volumeschakelaar. 	Geleverd met afdekkap. 	Exclusief batterij 9V.
	020001239
	ENGELSSPREKENDE- klok en 	kalender, geen verlies van gegevens 	bij het veranderen van de batterij, 	uur en datum worden uitgesproken, 	volumeschakelaar.					Geleverd met afdekkap. 	Exclusief batterij 9V.
	020001879
	Combivox. 	Nederlandssprekende wekker, geen 	display, uitspraak van datum en tijd, 	programmatie in 12u- of 24u tijd.		Afmetingen : 6cm x 6cm x 2cm. 	Inclusief batterijen.
												020001880
						Combivox (idem R1879),									franssprekend.
	020001975
	Klok My Time. Meertalige klok van 	hoge kwaliteit (nederlands, frans, 	duits, engels, italiaans en spaans). 	Uitspraak van dag en tijd, 	programmatie in 12u of 24u (behalve 	in het duits) met regelbaar volume.	Compact formaat 10 x 5,5 x 1,5 cm.
				020001200
	FRANSSPREKENDE sleutelhanger met 	LCD display, uur en alarm worden 	uitgesproken in 12u of 24u tijd. 	Inclusief batterijen.
	020001676
	NEDERLANDSSPREKENDE 	sleutelhanger ”SenseWorks” met LCD 	display, uur en alarm worden 	uitgesproken in 12u of 24u tijd. 	Inclusief batterijen.

Braillewekkers

	020001278
	Reiswekker, quartz, met 	puntindicaties, wijzerplaat van 6 cm 	met 4 zwarte cijfers, kleur zwart met 	grijze deksel/voet.
	020001563
	Wekker met puntindicaties, zwarte 	wijzerplaat van 7,5 cm.met witte 	contrasterende cijfers, alarmfunctie, 	verlichting van de wijzerplaat. 	Voor tastbare lezing heeft de 	wijzerplaat 3 punten ter hoogte van 	12 uur, twee punten ter hoogte van 	3, 6 en 9 uur. De andere uren werden 	gemarkeerd met 1 punt. 	Doorschijnend afneembaar deksel. 						Inclusief batterij.

Wandklokken

	020001841
	Radiogestuurde wandklok. 	Afmetingen : 30 cm. 	Grote zwarte cijfers op witte 	achtergrond. 	Lichtgrijze boord.					Deze uitvoering is momenteel niet 	verkrijgbaar. 	Zie hieronder.
	020001841
	Antraciet boord. 	Uitvoering momenteel verkrijgbaar. 	Het model is onderhevig aan 	verandering.
	020001714
	Grote witte analoge wandklok en 	kalender, grote zwarte cijfers op witte 	achtergrond. Dag, datum en maand 	worden weergegeven in het 	Nederlands (grote witte cijfers en 	letters op zwarte achtergrond). In wit 	kunststof. 	Afmetingen : 38 x 30 x 7,5 cm. 	Exclusief batterijen.
	020001713
	Witte kalenderklok met zwarte 	opdruk, letters worden weergegeven 	in het Nederlands. 	Wand- of tafelklok in wit kunststof. 	Afmetingen : 30 x 22 x 7,5 cm. 	Exclusief batterijen.
	020001712
	Witte kalenderklok met zwarte 	opdruk en analoge wijzerplaat 	(zwarte cijfers op witte achtergrond). 	Dag en maand worden weergegeven 	in het Nederlands. 	Wand- of tafelklok.in wit kunststof. 	Afmetingen: 34 x 10,5 x 7,5 cm. 						Exclusief batterijen.
	020001640
	“Low Vision” klok met grote rode 	oplichtende cijfers, zilverkleurige 	behuizing, hoog contrast. 	Wand- of tafelklok, werkt uitsluitend 	op sector (adaptor inbegrepen). 	Afmetingen: 32 x 16,5 x 2,5 cm.
	020001985
	Digitale kalenderklok met weergave 	van uur, dag en datum.			Wit op zwarte achtergrond, zeer hoog 	contrast. Diagonaal : 20 cm. 	Vermelding in 8 talen waaronder 	nederlands, frans, duits, engels, 	italiaans, pools, spaans. 	Automatische dimmer. 									Programmatie in 12u of 24u. 						Afmetingen: 162 x 122 mm.
	020001889
	LED kalenderklok : deze klok met 	rode cijfers op zwarte achtergrond 	vermeldt de tijd, de datum en de 	kamertemperatuur in «C°». Klok is 	uitgevoerd met franse ondertiteling. 	Een LED verlichting duidt de dag van 	de week aan. 						Werkt op stroom (adapter 								inbegrepen).
	020001890
	Digitale kalenderklok. 	Duidelijk leesbaar dankzij de grote 	letters en cijfers door rode LED's op 	zwarte achtergrond, vermelding van 	datum in het frans en de tijd in 	cijfers. 						Hoogte van de cijfers : 3,8 cm. 						Hoogte van de letters : 2 cm. 						Werkt op stroom (adapter 								inbegrepen).
	020001891
	Kalenderklok Flip-Flap in retro stijl 	met zijn analogische wijzerplaat voor 	vermelding van de tijd, de datum 	verschijnt in het frans. 	Witte cijfers en letters op zwarte 	achtergrond. 
						Afmetingen : 24 x 24 x 10 cm. 						Batterijen niet inbegrepen.
	020001894
	Kalenderklok in grote letters. 	Analogische klok, grote gele 	aanduiding op zwarte achtergrond 	voor een maximaal contrast. 			De datum wordt vermeld in het frans. 	Afmetingen : 22 x 32 x 10 cm. 						Batterijen niet inbegrepen. 
	020001934
	Digitale klok, radiogestuurd, groot 	formaat (43 x 32,5 cm) met 	weergave van datum, uur en 	temperatuur. 	5 talen keuze waaronder nederlands, 	frans. 						Grote zwarte cijfers, hoogte hiervan : 						4,8 cm.
	020001672
	Alarmklok Shake Awake voor 	slechtzienden, slechthorenden en 	doven. 	Jumbo LCD display met rode 	oplichtende cijfers en instelbare 	lichtsterkte. 	Audio-, licht- of trilsignaal. 	Afmetingen : 20,5 x 10,5 x 5,5 cm.

	020001933
	Digitale wekker met trilfunctie. 	Grote cijfers, die een uitstekende 	zichtbaarheid van datum en tijd 	weergeven. 	Scherm is uitgerust met blauwe 	achtergrondverlichting, gemakkelijk 	leesbaar in het donker. Keuze uurprogrammatie in 12- of 24u formaat, hoogte van de cijfers : 5 cm. Weergave kalender (datum, maand en dag) met dagkeuze in 7 talen waaronder nederlands, frans. Programmatie van 4 alarmen met herhaling mogelijk. Wekkerkeuze : audio (volume regelbaar tot 92 db), licht- of trilsignaal voor zowel slechtzienden als slechthorenden.
Werkt op batterijen (4 x AA 1,5 V niet inbegrepen).
	020001935
	Wekkerarmband met trilfunctie. 	Wekker onder de vorm van een 	uurwerk voorzien van een uitrekbare 	armband. Is licht en kan gedragen 	worden aan de pols of onder een 	hoofdkussen geplaatst worden. 	Kan als tril- of audiosignaal (bip) 							ingesteld worden. Het breed LCD-scherm (3 x 2 cm) is tevens uitgerust met een blauwe achtergrondverlichting voor een duidelijke leesbaarheid in het donker. Meerdere functies : alarmfunctie (indien de gebruiker medicatie neemt), chronometer, herhaling wekkerfunctie en datumweergave (datum, jaar en maand).
Werkt op batterij (1 x AAA 1,5 V niet bijgeleverd).
	020001896
	Klokradio Sony met projector. 	De tijdsvermelding op het display is 	in blauw op zwarte achtergrond met 	aanpasbare helderheid. 	De projector kan de tijd in het rood 	afbeelden op een muur of het 							plafond. 
	020001957
	Radiowekker (AM/FM) met grote 	groene cijfers (hoogte : 3 cm), werkt 	op stroom. Keuze tussen 	alarmfunctie (met herhaling) of 	radio. Noodvoeding met 1 batterij 9V 	(niet meegeleverd). 2 geluidniveau's.	Tijdweergave 24u.
										Afmetingen : 19,5 x 8,5 x 6,5 cm.

