
 

Euromove * Priester Cuypers straat , 3 * BE1040 Etterbeek 
www.euromove.be  * Tel: 02.358.59.86 * info@euromove.be 

Zip® M2 - opvouwbare kinderbuggy 

Algemene informa e : 

Prijs December 2022 in € buiten BTW (6%) excl. transportkosten (55 €) - 2 jaar 

Ar kel  Beschrijving  Prijs 

Frame     

3213-0001 o ZIP® buggy T 2 rugleuning 68 cm stuk 2.300 

3213-2101 x Versterkt rugleuning in nylon hoogte 68 cm set inbegrepen 

Wielen 

1229-0010 o vol band met zwarte velg  set inbegrepen 

1229-0008 o vol band met kunstof velg    set inbegrepen 

1219-0004 o opblaasbare wielen velg set inbegrepen 

Raam 

3213-7300 o transport beveiliging ISO 7176-19 set 207 

     

3202-7100 o zwenkwiel vergrendeling set 116 

3213-7201 o rijrem (2 handels een voor elk wiel)  set 350 

Kussen 

3213-5100 o kussen rugleuning 68 cm stuk 234 

3213-5200 o kussen zit stuk 240 

3213-2510 o voetsteun (een plank) in hoek en hoogte verstelbaar, weg klapbaar  stuk 296 

3213-2410 o voetsteun (twee plank) in hoek en hoogte verstelbaar, weg klapbaar  stuk inbegrepen 
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3213-8501 o hoekinstelling rugleun + 20° set 2 266 

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

Frame :    x  Zwart (052)  
Nylon Bekleding :  o Grijs (304) o Blauw (305) o Zwart (320) 
Kussens:   o Roze (347) o Turquoise (349) o Grijs (348)  o Zwart (346)  
Toebehoren:  x Zwart (346)  

Diepte zi ng 35 of 40 cm Breedte zi ng 40 cm  Hoogte rugleuning 68 cm  
Hoekinstelling rugleun 15° Belas ng 60 kg   Gewicht 13,5 kg  
voetsteun in hoek en hoogte verstelbaar, weg klapbaar 

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

Zitdiepte (ST) :   o 35 cm o 40 cm 

Onderbeenlengte (UL) : (tussen 25 en 44 cm) 

Gegevens :                                                       Demo datum: 

Naam : ___________________________________________             Klant naam : ______________________ 

Straat : ___________________________________________             Tel :  ____________________________ 

CP : ______________ Stad :______________________     Mail : ____________________________ 
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Riemen 

3213-5400 o abduc e riem M2 stuk 187 

3201-6100 o buik riem stuk 101 

3213-6200 x vijfpuntengordel stuk inbegrepen 

3203-6400 o voetbandje M2 paar 194 

Hoofdsteun / abduc eklos 

3213-7600 o hoofdsteun stuk 257 

3213-7800 o abduc eklos M2 stuk 235 

3213-7800 o abduc eklos M3 stuk 240 

SA-0311-KP o diepte-instelling (40 mm) - abduc eklos M2&M3   set 58 

Therapeu sche tafel / beschermingsstang  

3213-8100 o beschermingsstang M2 stuk 103 
3213-8201 o grijze therapeu sche tafel M2 stuk 311 

3213-8203 o grijze therapeu sche tafel M2 in hoogte verstelbaar stuk 381 

3213-8200 o doorzich ge therapeu sche tafel M2 stuk 451 

3213-8202 o doorzich ge therapeu sche tafel M2 in hoogte verstelbaar stuk 499 

Toebehoren 

3203-8300 o voetenzak M3 stuk 351 

7000-0020 o insert lamvel M3 stuk 307 

3203-9200 o regenhoes M 2 stuk 69 

3213-9300 o kap + regen bescherming stuk 283 

7000-0010 o buggy-board stuk 158 

7000-0012 o zon bescherming stuk 58 

3213-9500 o transport zak stuk 116 

7000-0058 o zak met verschoningsmat stuk 179 

3213-5500 o kuit ondersteuning gewateerd stuk 49 
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