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Bingo Evolution M1   
Algemene informa e : 
Prijs December 2022 in € buiten BTW (6 %) incl. transport 
De prijzen kunnen gewijzigd worden zonder voorafgaandelijk verwi ging  - 2 jaar garan e 

Ar kel  Beschrijving  Foto Prijs  
Raam en wielen      
3232-1000B o BINGO Evolu on raam M.1 zwenkbare (voor) wielen stuk  1.460 

3232-1030B o BINGO Evolu on Cross raam M.1 zwenkbare (voor) wielen 
wielen van 16 ‘’ met trommelremmen 

stuk  1.844 

3231-2000B  o  BINGO Evolu on zitje M.1   stuk   1.532 
SA-0298-MP o versterkte as (10 kg meer voor medische toebehoren) paar  236 
3231-7100B o kantelbeveiliging paar  70 
1219-0004S o opblaasbare banden velg zwart set 43 inbegrepen 
1219-0030 o opblaasbare banden trommelremmen  (2 handel — velg zwart) set 44 346 
1229-0004S o volband PU schuim velg zwart set 45 inbegrepen 
1229-0009 o volband PU schuim velg zwart set 46 inbegrepen 
1229-0030 o volband PU schuim trommelremmen  (2 handel — velg zwart) set 47 346 
3202-7100 o wielblokkering paar 38 116 
3231-7201 o rijrem (2 handel — niet voor trommelrem) paar  350 
3231-9401  x opbergtas (max 3 kg) stuk 48 inbegrepen 
3231-7300  o transportveiligheid  set 50 218 
3231-9500 o zijplaat (kussen kleur □ frame kleur □) set 41 - 42 inbegrepen 
Vering 
3231-1301 o zonder vering set  inbegrepen 
3231-7400  o vering met 4 posi e  

set  250 
1131-9017 o met veer tot 15kg         (kussen kleur □ frame kleur □) 
1131-9018S  o of wel veer tot 25kg     (kussen kleur □ frame kleur □) 
1131-9019S o of wel veer vanaf 25kg (kussen kleur □ frame kleur □) 
3231-7400E o vering met 4 posi e (nabouw) set  295 
Toebehoren raam 
3231-5100 x zitkussen M.1 stuk  inbegrepen 
3232-5190 o kuit plaat voor zitkussen M.1 stuk 4 58 
Voetsteun 
3231-2500 o stut voetsteun 90° stuk 5 inbegrepen 
3231-2402 o stut voetsteun regelbaar 85°-170° (beenlengte 19cm minimum)  stuk 6 116 

3231-249X o 
voetbank met achter kant breedte     
□1=27cm  □ 2=29cm □ 3=31cm □ 4=33cm 

stuk 7 inbegrepen 

3231-2551 o voetbank met achter en zij kant 30 cm stuk  12 
3240-2950 o blokkering voetbank stuk 8 134 

Kleur (zonder deze informa e kan de bestelling niet worden geplaatst) 

Diepte zi ng 16-34 cm   hoogte rugleuning 45-63 cm 
breedte zi ng 18-30 cm  onderbeenlengte  16-37 cm  voetsteun verstelbaar (hoek)  
hoekinstelling rugleun 90°-160° max belas ng 50 kg   

Frame :   o Grijs metal (024)   o Zwart mat (032)  
Toebehoren: o Zwart (346) (dijpeloten en hoofdsteun zijn in de kleur van de kussens) 
Kussens: o Zwart (346)  
  o Roze pastel (347)   
  o Turkoois pastel (349)   
  o Grijs pastel (348) 

Gegevens :                                                 Demo datum: 

Naam : ___________________________________________            

Straat : ___________________________________________             Tel :  ____________________________ 

CP : ______________ Stad :______________________     Mail : ____________________________ 
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Toebehoren voor steun  

3231-2900 o kleine dijpeloten aanpasbaar in breedte en diepte 
(min. zitbreedte 22 cm) 

paar 1 inbegrepen 

3231-2600 o grote dijpeloten aanpasbaar in breedte en diepte  paar 2 116 
3231-7600 o klein hoofdsteun M.1  set 10 226 
3201-7600 o groot hoofdsteun M.1  set 11 263 
3231-7700 o borstscho en M.1 in hoogte aanpasbaar (8 X 10 X 2 cm)  set 13 340 
3233-7700 o borstscho en M.2 in hoogte aanpasbaar (10 X 12 X 2 cm)  set  340 
3231-6701 o heup gordel 4 punt (SB 18-24)  stuk 15 213 
3231-6702 o heup gordel 4 punt (SB 22-30)  stuk  213 
3201-6100 o buikgordel  stuk 14 105 
3201-6200B x 5 punt gordel  stuk 16 inbegrepen 

3201-6300 o voet riem  paar 17 47 
3201-6400 o enkel riem  paar 18 189 
3231-5300 o abduc e gordel M.1  stuk 19 157 
3201-5800 o fixa evestje M.0  stuk 20 167 
3201-5400 o fixa evestje M.1  stuk  167 
3201-5500 o fixa evestje M.2  stuk  167 
3201-5600 o borstharnas M.1  stuk 21 152 
3201-5700 o borstharnas M.2  stuk  152 
3231-7800 o abduc eklos M.1 afneembaar  stuk 22 234 
3231-7801 o abduc eklos M.1 vast  stuk 23 133 
3231-7900 o abduc eklos M.2 afneembaar  stuk  234 
3231-7901 o abduc eklos M.2 vast  stuk  133 
SA-0311-MP o in de diepte (40mm) verstelling mogelijkheid van de abduc eklos  stuk  58 
Toebehoren 

3232-2203 o beves ging toebehoren (verplicht voor tafel of beschermingsbar)  set 24 53 
3201-8100 o beschermingsstang M.1  stuk 25 100 
3231-8200 o doorzich g therapeu sche tafel M.1 (*1,*2) stuk 26 419 
3231-8202 o doorzich g therapeu sche tafel M.1 in de hoogte aanpasbaar (*1) stuk 27 487 
3231-8201 o grijs therapeu sche tafel M.1 (*1,*2) stuk  299 
3231-8203 o grijs therapeu sche tafel M.1 in de hoogte aanpasbaar (*1) stuk  365 
  *1 alleen zi end in looprich ng, *2 niet met grote dijpeloten    
3201-8300 o winter zak M.1 (3*) stuk 28 310 
3201-8400 o winter zak M.2 (3*) stuk  331 
7000-0018 o insert lamsvel M.1 (3*) stuk 29 239 
7000-0019 o insert lamsvel M.2 (3*) stuk  265 
  (3*) als klos nodig is dan alleen met afneembaar klos     
3201-9200 o regenhoes M.1 stuk 30 58 
3201-9300 o kap met regen bescherming set 31 283 
3231-3001 o schaal onderstel voor Bingo Evo raam set  810 
7000-0010 o buggy board set  158 
7000-0012 o zonbescherming « ninaclip » set  58 
7000-0058 o zak met verschoningsmat (zwart) set  179 


