Produkt

katalog
■ Behandlingsmøbler & stole

Profil
Chiroform er branchens totalleverandør til læger, kiropraktorer,
fysioterapeuter, hospitaler, institutioner, træningscentre m.v.
Med mere end 30 års erfaring er Chiroform et naturligt valg som l
everandør.
Chiroform er både producent og eneforhandler af en lang række
anerkendte udenlandske produkter.
Vor målsætning er at levere kvalitetsprodukter til en fornuftig pris,
og sikre en hurtig og sikker levering, samt at give et højt niveau af
individuel rådgivning, undervisning og service.

Chiroforms værdier
Hos Chiroform ved vi, at samarbejde forpligtiger. Derfor arbejder vi
ud fra et værdigrundlag, som kendetegner de partnerskaber, vi indgår
med kunderne. Vores værdier sikrer den gode dialog, det troværdige
samarbejde, og at vi altid kan tilpasse os netop dine behov.
Chiroforms 5 værdier er åbenhed, beslutsomhed, forandringsparathed,
troværdighed og humor. Du vil opleve, at vi sætter handling bag
ordene.

Chiroform A/S • Mariendalsvej 22 • 8800 Viborg
Tlf. 86613611 • E-mail: chiroform@chiroform.dk

Købsinformationer

Priser

Returvarer

Reklamationer

• Alle priser er ekskl. moms, dog vises
total-priser inkl. moms ved gennemførelse af ordre.

• Returnering af varer accepteres kun
efter forudgående aftale og indenfor
14 dage fra modtagelse af vare.

• Der tages forbehold for prisændringer,
udgåede varer og leverancesvigt fra
tredjepart.

• Returomkostninger betaler køber 		
selv. Returretten kan kun benyttes
såfremt varen er i original emballage.

• Ved modtagelse af beskadiget gods
eller forkerte varer, skal Chiroform 		
kontaktes straks. Chiroform informerer
således kunden om et reklamationsnummer, som skal påføres dokumenter,
der skal følge varen ved returforsendelsen. Alle returforsendelser skal sendes
direkte til vores lager:

Forsendelse og levering
• Vi benytter GLS til vore forsendeser.
Ordrer over kr. 3.200,00 ekskl. moms
sendes fragt frit i Danmark (med undtagelse af Færøerne og Grønland)
• Ordrer modtaget inden kl. 12.00 		
vil under normale omstændigheder
blive afsendt samme dag. 		
Dette vil sædvanligvis give en levering
den efterfølgende hverdag.
• Såfremt varen er beskadiget ved 		
modtagelse, skal der tages forbehold
ved kvittering på fragtbrev, og anmeldelse skal ske til såvel Chiroform som
fragtfirma med det samme ellers er
risikoen overdraget til køberen.
• For specielt fremskaffede varer 		
aftales betingelserne individuelt.

• En specielt fremstillet vare, herunder
private label eller skaffe vare tages ikke
retur.
• Der skal vedlægges en udfyldt returvareseddel med den returnerede vare.
Samtidigt beder vi om, at køber også
udfylder returvareformularen elektronisk.
• For at printe en returvareseddel, klik
her - For at udfylde formularen elektronisk, klik på den blå knap nedenfor.

Restordrer
• Hvis de bestilte varer ikke er på lager,
vil disse blive sat i restordre til levering
hurtigst muligt. Køber vil blive informeret om dette med mulighed for at 		
annullere ordren i stedet for at afvente
varens hjemkomst.

Chiroform A/S
Mariendalsvej 22
8800 Viborg
Garanti
• Alle vore produkter har som minimum
1 års garanti fra købsdato. Hvis varen
har yderligere garanti vil dette være
angivet på hjemme-siden.

Betalingsbetingelser
• Uden konto-aftale: Kontant eller 		
forudbetaling.
• Med konto-aftale: Netto 8 dage eller
efter aftale.
• Betaling kan fortages med kreditkort.
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■ Behandlingsmøbler & stole

Massage - Wellness - Kosmetolog - Beauty
Ecopostural 3-delt Behandlerstol
3-delt behandlingsstol i fast højde med hvid ramme. Leveres som standard med rygsektion u. hul
(T19) og 5 cm. polstring (fasthed skum – blød). Incl. nakkepude og beskyttelsesbetræk nederst på
fodsektionen. Max. vægtbelastning 135 kg. 3 års garanti.
Varernr.
581-C4371
581-C4372

Beskrivelse		
3- delt behandlingsstol i fast højde
m. justerbare armstøtter
3-delt stationær behandlingsstol		

Mål
Farve
62 x 188 cm 25 forskellige
62 x 188 cm 25 forskellige

Rygsektion:
T19 standard
T18

Ecopostural 3-delt Behandlerstol læge
3-delt behandlingsstol i fast højde og hvid ramme. Leveres som standard med rygsektion u. hul
(T19) og 5 cm. polstring (fasthed skum – blød). Incl. nakkepude og beskyttelsesbetræk nederst på
bensektionen. Max. vægtbelastning 135 kg. 3 års garanti.
Varernr.
581-C4369

Beskrivelse		
3-delt behandlingsstol fast højde		
m. justerbare armstøtter

Mål
Farve
62 x 182 cm 25 forskellige

Rygsektion:
T19 standard
T18

Ecopostural 4-delt Behandlerstol Elektrisk/Hydraulisk
4-delt behandlingsstole i fast højde og hvid ramme. Leveres som standard med rygsektion u. hul
(T19) og 5 cm. polstring (fasthed skum – blød). Incl. nakkepude. Max. vægtbelastning 135 kg. 3 års
garanti.
Varernr.
581-C4367
581-C4368

Beskrivelse		
4-delt behandlingsstol i fast højde m. armstøtte
4-delt behandlingsstol i fast højde

Mål
Farve
62 x 188 cm 25 forskellige
62 x 188 cm 25 forskellige

Rygsektion:
T19 standard
T18

Ecopostural 3-delt Behandlerstol m. armstøtter Elektrisk/Hydraulisk
3-delt behandlingsstole i elektriske eller hydrauliske modeller og hvid ramme. Leveres som standard med rygsektion u. hul (T19) og 5 cm. polstring (fasthed skum – blød). Incl. nakkepude og
beskyttelsesbetræk nederst på bensektionen. Max. vægtbelastning 135 kg. 3 års garanti.
Varernr.
581-C3571
581-C3771
581-C3572
581-C3772

Beskrivelse		
3-delt elektrisk behandlingsstol		
m. justerbare armstøtter og hjul
3-delt hydraulisk behandlingsstol		
m. justerbare armstøtter og hjul
3- delt elektrisk behandlingsstol og hjul
3- delt hydraulisk behandlingsstol og hjul

Mål
Farve
62 x 182 cm 25 forskellige
62 x 182 cm 25 forskellige
62 x 188 cm 25 forskellige
62 x 188 cm 25 forskellige

Rygsektion:
T19 standard
T18

5

2-delt
Ecopostural Elektrisk 2-Delt Behandlingsbriks i træramme
2-delt briks med en robust stålramme der er pakket ind i det fineste bøge træ, hvor du via en
fodpedal har mulighed for at justere briksen elektrisk. Hovedstykket er endvidere aftageligt og kan
nemt af-/på monteres, og kan desuden justeres op/ned efter din ønskede position. Specifikationer,
standard: Rygsektion med smalt hul (T33), 7 cm tyk polstring, fasthed skum: medium, max. vægtbelastning 135 kg, 3 års garanti. Der er endvidere mulighed for at erhverve briksen i en ekstra bredde
på 80 cm, mod et tillæg i prisen.
Varernr.
581-C6102W
581-C6202

Beskrivelse				
Elektrisk 2-Delt Behandlingsbriks Sort træramme
Elektrisk 2-Delt Behandlingsbriks Lys træramme

Mål		 Farve
70x188 cm 25 forskellige
70x188 cm 25 forskellige

Rygsektion:
T33 standard
T35

3-delt
Ecopostural Elektrisk 2-Delt Behandlingsbriks i træramme
3-delt briks med en robust stålramme der er pakket ind i det fineste bøge træ, hvor du via en fodpedal har mulighed for at justere briksen elektrisk i højden fra 60-90 cm. Rygsektionen kan indstilles
manuelt op til 70gr. Midtersektionen kan justeres op til 25gr (drainage), for optimal knæstøtte i
både liggende og siddende position. Specifikationer, standard: Rygsektion med smalt hul (T33), 7
cm tyk polstring, fasthed skum: medium, max. vægtbelastning 135 kg, 3 års garanti. Der er endvidere mulighed for at erhverve briksen i en ekstra bredde på 80 cm, mod et tillæg i prisen.
Varernr.
581-C6103W
581-C6203

Beskrivelse				
Elektrisk 3-Delt Behandlingsbriks Sort træramme
Elektrisk 3-Delt Behandlingsbriks Lys træramme

Mål		 Farve
70x198 cm 25 forskellige
70x198 cm 25 forskellige

Rygsektion:
T33 standard
T35

Stationær 2-delt
Ecopostural Stationær 2-Delt Behandlingsbriks i træramme
2-delt briks i det fineste bøge træ, hvor du manuel har mulighed for at justere højde. Rygsektionen
kan indstilles manuelt op til 65gr. Hovedstykket er aftageligt og kan nemt af-/på monteres, og
kan desuden justeres op/ned efter din ønskede position. Flot træhylde til opbevaring fra alle sider
af briksen. Specifikationer, standard: Rygsektion med smalt hul (T33), 7 cm tyk polstring, fasthed
skum: medium, max. vægtbelastning 135 kg., 3 års garanti. Der er endvidere mulighed for at erhverve briksen i en ekstra bredde på 80 cm, mod et tillæg i prisen.
Varernr.
581-C3240W
581- C3260

Beskrivelse				
Stationær 2-Delt Behandlingsbriks Sort træramme
Stationær 2-Delt Behandlingsbriks Lys træramme
Rygsektion:
T33 standard
T35
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Mål		 Farve
70x188 cm 25 forskellige
70x188 cm 25 forskellige

Stationær 3-delt
Ecopostural Stationær 3-Delt Behandlingsbriks i træramme
3-delt briks i det fineste bøge træ, hvor du manuel har mulighed for at justere højden. Rygsektionen
kan indstilles manuelt op til 65gr. Midtersektionen kan justeres op til 25gr (drainage), for optimal
knæstøtte i både liggende og siddende position. Hovedstykket er endvidere aftageligt og kan
nemt af-/på monteres, og kan desuden justeres op/ned efter din ønskede position. Flot træhylde til
opbevaring fra alle sider af briksen. Specifikationer, standard: Rygsektion med smalt hul (T33), 7 cm
tyk polstring, fasthed skum: medium, max. vægtbelastning 135 kg., 3 års garanti. Der er endvidere
mulighed for at erhverve briksen i en ekstra bredde på 80 cm, mod et tillæg i prisen.
Varernr.
581-C3249W
581- C3269

Beskrivelse				
Stationær 2-Delt Behandlingsbriks Sort træramme
Stationær 2-Delt Behandlingsbriks Lys træramme

Mål		 Farve
70x198 cm 25 forskellige
70x198 cm 25 forskellige

Rygsektion:
T33 standard
T35

Behandlingsstole
Ecopostural 3-delt Behandlerstol
3-delt behandlingsstol i fast højde med hvid ramme. Leveres som standard med rygsektion u. hul
(T19) og 5 cm. polstring (fasthed skum – blød). Incl. nakkepude og beskyttelsesbetræk nederst på
fodsektionen. Max. vægtbelastning 135 kg. 3 års garanti.
Varernr.
581-C4371

Beskrivelse		
3- delt behandlingsstol i fast højde
m. justerbare armstøtter
3-delt stationær behandlingsstol		

581-C4372

Mål
Farve
62 x 188 cm 25 forskellige
62 x 188 cm 25 forskellige

Rygsektion:
T19 standard
T18

Ecopostural 3-delt Behandlerstol læge
3-delt behandlingsstol i fast højde og hvid ramme. Leveres som standard med rygsektion u. hul
(T19) og 5 cm. polstring (fasthed skum – blød). Incl. nakkepude og beskyttelsesbetræk nederst på
bensektionen. Max. vægtbelastning 135 kg. 3 års garanti.
Varernr.
581-C4369

Beskrivelse		
3-delt behandlingsstol fast højde		
m. justerbare armstøtter

Mål
Farve
62 x 182 cm 25 forskellige

Rygsektion:
T19 standard
T18

Ecopostural 3-delt Behandlerstole læge Elektrisk/Hydraulisk
3-delt behandlingsstole i elektriske eller hydrauliske modeller og hvid ramme. Leveres som standard med rygsektion u. hul (T19) og 5 cm. polstring (fasthed skum – blød). Incl. nakkepude og
beskyttelsesbetræk nederst på bensektionen. Max. vægtbelastning 135 kg. 3 års garanti.
Varernr.
581-C3569

Beskrivelse		
3-delt elektrisk behandlingsstol		
m. justerbare armstøtter og hjul
3-delt hydraulisk behandlingsstol		
m. justerbare armstøtter og hjul

581-C3769

Mål
Farve
62 x 182 cm 25 forskellige
62 x 182 cm 25 forskellige

Rygsektion:
T19 standard
T18
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Behandlingsstole Terapeut med 2-delt bensektion
Ecopostural 4-delt Behandlerstol Elektrisk/Hydraulisk
4-delt behandlingsstole i fast højde og hvid ramme. Leveres som standard med rygsektion u. hul
(T19) og 5 cm. polstring (fasthed skum – blød). Incl. nakkepude. Max. vægtbelastning 135 kg. 3 års
garanti.
Varernr.

Beskrivelse		

Mål

581-C4367

4-delt behandlingsstol i fast højde
m. armstøtter, 2-delt bensektion
4-delt behandlingsstol i fast højde
m. armstøtter, 2-delt bensektion

62 x 188 cm 25 forskellige

581C4368

Farve

62 x 188 cm 25 forskellige

Rygsektion:
T19 standard
T18

Ecopostural 4-delt Behandlerstol Elektrisk/Hydraulisk
4-delt stole i elektriske eller hydrauliske modeller og hvid ramme. Leveres som standard med
rygsektion u. hul (T19) og 5 cm. polstring (fasthed skum – blød). Incl. nakkepude. Max. vægtbelastning 135 kg. 3 års garanti.
Varernr.
581-C3567
581-C3767
581-C3568
581-C3768

Beskrivelse		
4-delt elektrisk behandlingsstol		
m. armstøtter, 2-delt bensektion og hjul
4-delt hydraulisk behandlingsstol		
m. armstøtter, 2-delt bensektion og hjul
4-delt elektrisk behandlingsstol		
m. 2-delt fodsektion og hjul
3- delt hydraulisk behandlingsstol og hjul

Mål
Farve
62 x 188 cm 25 forskellige
62 x 188 cm 25 forskellige
62 x 188 cm 25 forskellige
62 x 188 cm 25 forskellige

m. 2-delt fodsektion og hjul
Rygsektion:
T19 standard
T18

Dekompression
SpineMed Dekompression System
Spinemed ® er verdens førende inden for moderne videnskab af ikke-kirurgisk spinal dekompression. Vores patenterede design repræsenterer den seneste udvikling i dekompression teknologi.
Spinemed ® tilbyder en fundamentalt ny tilgang til at hjælpe i den naturlige heling af lænde-og
cervikale diske patologier. Ingen seler, reb eller trækkraft komponenter.
Varernr.
999-SDS1
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Beskrivelse		
spinal dekompression		

Vægt
300 kg

Farve
Sort/hvid

Fysioterapi - Læge - Massage
Ecopostural 2-delt Behandlingsbriks Elektrisk/Hydraulisk
2-delt
2-delt behandlingsbrikse med elektrisk fodramme, hurtig motor og metal ramme. Leveres som
standard med hjul, hovedsektion med et smalt hul (T13) og 5 cm. tyk polstring (fasthed skum –
blød) og med papirrulleholder. Max. vægtbelastning 250 kg. 3 års garanti. Bemærk – disse modeller
fås også med en ekstra bredde på 70 x 188 cm.
Varernr.
581-C5934
581-C5933

Beskrivelse		
2-delt elektrisk behandlingsbriks m. sidestøtter
2-delt elektrisk behandlingsbriks		

Mål
Farve
62 x 188 cm 25 forskellige
62 x 188 cm 25 forskellige

Hovedsektion:
T13 standard
T14, T15

Ecopostural 2-delt Behandlingsbriks Elektrisk/Hydraulisk
2-delt behandlingsbrikse med elektrisk fodramme, hurtig motor og metal ramme. Leveres som
standard med hjul, rundet hovedsektion med smalt hul (T10) og 4 cm. tyk polstring (fasthed skum
– medium) og med papirrulleholder. Max. vægtbelastning 250 kg. 3 års garanti.
Varernr.
581-C5924
581-C5928

Beskrivelse		
2-delt elektronisk behandlingsbriks m. sidestøtter
2-delt elektrisk behandlingsbriks		

Mål
Farve
62 x 207 cm 25 forskellige
62 x 207 cm 25 forskellige

Hovedsektion:
T13 standard
T14, T15

Ecopostural 2-delt Behandlingsbriks Elektrisk
2-delt briks med elektrisk fodramme. Den kan leveres i 22 farver og med 6 forskellige hovedsektioner. Rundet hovedsektion med smalt hul (T10), elektrisk fodramme, metal ramme, Hurtig motor, papirrulleholder, 4 cm tyk polstring, fasthed skum: medium. Max. vægtbelastning 250 kg. 3 års garanti.
Varernr.
581-C5924
581-C5928

Beskrivelse		
Ecopostural 2-delt Beh.briks m/ sidestøtter Elektrisk
2-delt elektrisk behandlingsbrik		

Mål
Farve
62 x 207 cm 25 forskellige
62 x 207 cm 25 forskellige

Hovedsektion:
T10 standard
T07, T08, T09
T11, T12

Ecopostural 2-delt Beh.briks m/ sidestøtter Elektrisk
2-delt behandlingsbrikse med elektrisk fodramme, hurtig motor og metal ramme. Leveres som
standard med hjul, rundet hovedsektion med smalt hul (T10) og 4 cm. tyk polstring (fasthed skum
– medium) og med papirrulleholder. Max. vægtbelastning 200 kg. 3 års garanti.
Varernr.
581-C7924
581-C7928

Beskrivelse		
2-delt elektronisk behandlingsbriks
2-delt elektrisk behandlingsbriks		

Mål
Farve
62 x 207 cm 25 forskellige
62 x 207 cm 25 forskellige

Hovedsektion:
T10 standard
T07, T08, T09
T11, T12
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Ecopostural 2-delt Behandlingsbriks Elektrisk/Hydraulisk
2-delt behandlingsbrikse i elektriske eller hydrauliske modeller med hvid ramme. Leveres som
standard med hjul, en rundet hovedsektion med smalt hul (T10) og 4 cm. tyk polstring (fasthed
skum – medium) og med papirrulleholder. Max. vægtbelastning 175 kg. 3 års garanti.
Varernr.
581-C5524
581-C5724
581-C5528
581-C5728

Beskrivelse		
2-delt elektrisk behandlingsbriks m. sidestøtter
2-delt hydraulisk behandlingsbriks m. sidestøtter
2-delt elektrisk behandlingsbriks		
2-delt hydraulisk behandlingsbriks

Mål
62 x 207 cm
62 x 207 cm.
62 x 207 cm
62 x 207 cm.

Farve
25 forskellige
25 forskellige
25 forskellige
25 forskellige

Hovedsektion:
T10 standard
T07, T08, T09
T11, T12

Varernr.
581-C7524
581-C7724
581-C7528
581-C7728

Beskrivelse		
2-delt elektrisk behandlingsbriks m. sidestøtter
2-delt hydraulisk behandlingsbriks m. sidestøtter
2-delt elektrisk behandlingsbriks		
2-delt hydraulisk behandlingsbriks

Mål
62 x 207 cm
62 x 207 cm.
62 x 207 cm
62 x 207 cm.

Farve
25 forskellige
25 forskellige
25 forskellige
25 forskellige

Hovedsektion:
T10 standard
T07, T08, T09
T11, T12

3-delt
Ecopostural 3-delt Behandlingsbriks Elektrisk/Hydraulisk
3-delt behandlingsbrikse med elektrisk fodramme, hurtig motor og metal-ramme. Leveres som
standard med hjul, rundet hovedsektion med smalt hul (T10) og 4 cm. tyk polstring (fasthed skum
– medium) og med papirrulleholder. Max. vægtbelastning 250 kg. 3 års garanti.
Bemærk – disse modeller fås også med en ekstra bredde på 70 x 200 cm
Varernr.
581-C5921
581-C5910

Beskrivelse		
3-delt elektrisk behandlingsbriks m. elektrisk drainage
3-delt hydraulisk behandlingsbriks

Mål
Farve
62 x 200 cm 25 forskellige
62 x 200 cm 25 forskellige

Hovedsektion:
T10 standard
T07, T08, T09
T11, T12

Ecopostural 3-delt Behandlingsbriks Elektrisk
3-delt behandlingsbrikse med elektrisk fodramme, hurtig motor og metal ramme. Leveres som
standard med hjul, rundet hovedsektion med smalt hul (T10) og 4 cm. tyk polstring (fasthed skum
– medium) og med papirrulleholder. Max. vægtbelastning 200 kg. 3 års garanti.
Bemærk – disse modeller fås også med en ekstra bredde på 70 x 200 cm
Varernr.
581-C7921
581-C7910

Beskrivelse		
3-delt elektrisk behandlingsbriks m. elektrisk drainage
3-delt elektrisk behandlingsbriks		
Hovedsektion:
T10 standard
T07, T08, T09
T11, T12
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Mål
Farve
62 x 200 cm 25 forskellige
62 x 200 cm 25 forskellige

Ecopostural 3-delt Behandlingsbriks Elektrisk/Hydraulisk
3-delt behandlingsbrikse i elektriske eller hydrauliske modeller og hvid ramme. Leveres som
standard med hjul, hovedsektion med langt smalt hul (T05) og 5 cm. tyk polstring (fasthed skum –
medium) og med papirrulleholder. Max. vægtbelastning 175 kg. 3 års garanti.
Varernr.
581-C5591
581-C5791
581-C5590
581-C5790

Beskrivelse		
3-delt elektrisk behandlingsbriks m. elektrisk drainage
3-delt elektrisk behandlingsbriks m. hydraulisk drainage
3-delt elektrisk behandlingsbriks		
m. sidestøtter og elektrisk drainage
3-delt elektrisk behandlingsbriks		
m. sidestøtter og elektrisk drainage

Mål
50 x 198 cm
50 x 198 cm
50 x 198 cm

Farve
25 forskellige
25 forskellige
25 forskellige

50 x 198 cm 25 forskellige

Hovedsektion:
T05 standard
T06

Ecopostural 3-delt Behandlingsbriks Elektrisk/Hydraulisk
3-delt briks i en elektrisk eller hydraulisk model med hvid ramme. Leveres som standard med hjul,
hovedsektion med langt smalt hul (T05) og 5 cm. tyk polstring (fasthed skum – medium) og med
papirrulleholder. Max. vægtbelastning 175 kg. 3 års garanti.
Varernr.
581-C7591
581-C7791
581-C7590
581-C7790

Beskrivelse		
3-delt elektrisk behandlingsbriks m. hydraulisk drainage
3-delt hydraulisk behandlingsbriks m. hydraulisk drainage
3-delt elektrisk behandlingsbriks		
m. sidestøtter og hydraulisk drainage
3-delt hydraulisk behandlingsbriks
m. sidestøtter og hydraulisk drainage

Mål
50 x 198 cm
50 x 198 cm
50 x 198 cm

Farve
25 forskellige
25 forskellige
25 forskellige

50 x 198 cm 25 forskellige

Hovedsektion:
T05 standard
T06

MT behandlingsbrikse 3-delt
Behandlingsbrikse til en usædvanlig skarp pris .Briksene leveres med elektrisk fodramme til højdejustering og håndkontrol til løft af midtersektion (drainage). Leveres med store hjul så den er let at
flytte og med papirrulle holder. 5 cm. polstring. leveres i sort.Hovedsektion kan justeres fra -40-75°.
Bensektion kan justeres fra 0-80°. Højdejusteres fra 45-95 cm.
Varernr.

Beskrivelse		

Mål

493-5000

3-delt behandlingsbrikse		

198 x 69 cm Sort

Farve

Ecopostural 3-delt Behandlingsbriks
3-delt briks med elektrisk fodramme, hurtig motor og metal ramme. Leveres som standard med
hjul, hovedsektion med langt smalt hul (T05) og 5 cm. tyk polstring (fasthed skum – medium) og
med papirrulleholder. Max. vægtbelastning 250 kg. 3 års garanti.
Varernr.
581-C5991
581-C5990

Beskrivelse		
3-delt elektrisk behandlingsbriks m. elektrisk drainage
3-delt hydraulisk behandlingsbriks
m. sidestøtter og elektrisk drainage

Mål
Farve
50 x 198 cm 25 forskellige
50 x 198 cm 22 forskellige

Hovedsektion:
T05 standard
T06
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Ecopostural 3-delt Behandlingsbriks Elektrisk
3-delt briks med elektrisk fodramme, hurtig motor og metal ramme. Leveres som standard med
hjul, hovedsektion med langt smalt hul (T05) og 5 cm. tyk polstring (fasthed skum – medium) og
med papirrulleholder. Max. vægtbelastning 200 kg. 3 års garanti.
Varernr.
581-C7991
581-C7990

Beskrivelse		
3-delt elektrisk behandlingsbriks m. elektrisk drainage
3-delt hydraulisk behandlingsbriks
m. sidestøtter og elektrisk drainage

Mål
Farve
50 x 198 cm 25 forskellige
50 x 198 cm 25 forskellige

Hovedsektion:
T05 standard
T06

Ecopostural 3-delt Behandlingsbriks Elektrisk/Hydraulisk
3-delt briks med elektrisk fodramme, sideforskydning og hvid ramme. Leveres som standard med
en hovedsektion med smalt hul (T13), bensektion med smalt hul (T13) og 5 cm. tyk polstring (fasthed skum – blød) og med papirrulleholder. Max. vægtbelastning 175 kg. 3 års garanti.
Varernr.
581-C5547
581-C5747

Beskrivelse		
3-delt elektrisk behandlingsbriks 		
3-delt hydraulisk behandlingsbriks

Mål
Farve
62 x 198 cm 25 forskellige
62 x 198 cm 25 forskellige

Hovedsektion:
T13 standard
T15

Ecopostural 3-delt Behandlingsbriks Elektrisk/Hydraulisk
3-delt behandlingsbrikse i elektriske eller hydrauliske modeller med hvid ramme. Leveres som
standard med hjul, rundet hovedsektion med smalt hul (T10) og 4 cm. tyk polstring (fasthed skum
– medium) og med papirrulleholder. Max. vægtbelastning 175 kg. 3 års garanti.
Bemærk – disse modeller fås også med en ekstra bredde på 70 x 200 cm.
Varernr.
581-C7521
581-C7721
581-C7510
581-C7710

Beskrivelse		
3-delt elektrisk behandlingsbriks		
3-delt hydraulisk behandlingsbriks
3-delt elektrisk behandlingsbriks		
3-delt hydraulisk behandlingsbriks

Mål
62 x 200 cm
62 x 200 cm
62 x 200 cm
62 x 200 cm

Farve
25 forskellige
25 forskellige
25 forskellige
25 forskellige

Hovedsektion:
T10 standard
T07, T08, T09
T11, T12

Ecopostural 3-delt Behandlingsbriks Elektrisk/Hydraulisk
3-delt behandlingsbrikse i elektriske eller hydrauliske modeller med hvid ramme. Leveres som
standard med hjul, rundet hovedsektion med smalt hul (T10) og 4 cm. tyk polstring (fasthed skum
– medium) og med papirrulleholder. Max. vægtbelastning 175 kg. 3 års garanti.
Bemærk – disse modeller fås også med en ekstra bredde på 70 x 200 cm.
Varernr.
581-C5521
581-C5721
581-C5510
581-C5710

Beskrivelse		
3-delt elektrisk behandlingsbriks m. elektrisk drainage
3-delt hydraulisk behandlingsbriks
3-delt elektrisk behandlingsbriks		
3-delt hydraulisk behandlingsbriks
Hovedsektion:
T10 standard
T07, T08, T09
T11, T12
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Mål
62 x 200 cm
62 x 200 cm
62 x 200 cm
62 x 200 cm

Farve
25 forskellige
25 forskellige
25 forskellige
25 forskellige

Follo Corpus 3-delt Behandlingsleje Elektrisk/Hydraulisk
Follo Corpus M Masolett Behandlingslejer er gode funktionelle lejer i rigtig god kvalitet. Behandlingslejerne leveres med 4 hjul, og kan leveres både i en hydraulisk model eller med en elektrisk
fodramme. Højdeindstilllelig fra 45-97 cm og leveres i standardbredde på 70 cm. Mod tillæg kan
sidestøtter på 200 cm. tilkøbes. Max. belastning 170 kg. Tilbehør: papirrulleholder, pude til næsehul og evt. anden bredde 60-90 cm.
Varernr.
482-113-119100-B
482-113-119200-B

Beskrivelse		
3-delt elektrisk/hydraulisk behandlingsleje
3-delt elektrisk/hydraulisk behandlingsleje

Mål
Farve
70 x 196 cm 7 forskellige
70 x 196 cm 7 forskellige

Follo Corpus 3-delt Leje Elektrisk/Hydraulisk Drainage
Follo Corpus M Masolett Behandlingslejer er gode funktionelle lejer i rigtig god kvalitet. Behandlingslejerne leveres med 4 hjul, og kan leveres både i en hydraulisk model eller med en elektrisk
fodramme. Højdeindstilllelig fra 45-97 cm og leveres i standardbredde på 70 cm. Max. belastning
170 kg. Tilbehør: papirrulleholder, pude til næsehul og evt. anden bredde 60-90 cm.
Varernr.
482-113-119101-B
482-113-119201-B

Beskrivelse		
3-delt elektrisk/hydraulisk behandlingsleje
3-delt Leje Hydraulisk Drainage		

Mål
Farve
70 x 196 cm 7 forskellige
70 x 196 cm 7 forskellige

Follo Corpus SX 3-Delt Leje
Lejet leveres i et lækkert design og leveres med en elektrisk fodkontakt. Benene på lejet kan
justeres enkeltvis for at give en optimal stabilitet på alle underlag. Hovedsektionen kan justeres
ned til 90 grader, og kan leveres i enten en 2-delt eller en 3-delt udgave. På dette 3-delte leje kan
ben sektionen justeres op til 70 grader. Højdejustering fra 50-102 cm. Maks. belastning er hele 225
kg. Hele lejet vejer 74 kg. Puderne på lejet er formstøbte, som give en god komfort. Tilbehør: hjul,
håndbetjening, ansigstpude, papirrulle holder.
Varernr.

Beskrivelse		

Mål

482-126-225100F

3-delt Leje Hydraulisk Drainage		

70 x 201 cm 7 forskellige

Farve

5-delt
Ecopostural 5-delt Behandlingsbriks Elektrisk/Hydraulisk
5-delt briks i en elektrisk eller hydraulisk model med hvid ramme. Leveres som standard med hjul,
hovedsektion m. smalt hul (T01) og 4 cm. tyk polstring (fasthed skum – medium) og med papirrulleholder. Max. vægtbelastning 175 kg. 3 års garanti
Varernr.
581-C5530
581-C5730
581-C5531
581-C5731

Beskrivelse		
5-delt elektrisk behandlingsbriks		
m. armstøtter og elektrisk drainage
5-delt hydraulisk behandlingsbriks
m. armstøtter og hydraulisk drainage
5-delt elektrisk behandlingsbriks		
m. arm- og sidestøtter og elektrisk drainage
5-delt hydraulisk Behandlingsbriks
arm- og sidestøtter og hydraulisk drainage

Mål
Farve
62 x 200 cm 25 forskellige
62 x 200 cm 22 forskellige
62 x 200 cm. 25 forskellige
62 x 200 cm. 25 forskellige

Hovedsektion:
T01 standard
T02, T03, T04
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MT behandlingsbrikse 5-delt
Briksene leveres med elektrisk fodramme til højdejustering og håndkontrol til løft af midtersektion
(drainage). Hovedstykke kan justeres fra -40-75°. Bensektion kan justeres fra 0-80°. Højdejusteres
fra 45-95 cm. Levres med store hjul så den er let at flytte og med papirrulle holder. 5 cm. polstring.
Leveres i henholdsvis 3-delt, 5-delt og 7 delt udgave.
Varernr.
493-5010

Beskrivelse		
5-delt behandlingsbrikse		

Mål
Farve
198 x 69 cm Sort

Follo Corpus 5-delt Behandlingsleje Elektrisk/ Hydraulisk
Follo Corpus M Masolett Behandlingslejer er gode funktionelle lejer i rigtig god kvalitet. Behandlingslejerne leveres med 4 hjul, og kan leveres både i en hydraulisk model eller med en elektrisk
fodramme. Højdeindstilllelig fra 45-97 cm og leveres i standardbredde på 70 cm. Max. belastning
170 kg. Tilbehør: papirrulleholder, pude til næsehul og evt. anden bredde 60-90 cm.
Varernr.

Beskrivelse		

Mål

482-113-119100-C

5-delt Behandlingsleje Elektrisk		

196 x 70 cm 7 forskellige

Farve

482-113-119200-C

5-delt Behandlingsleje Hydraulisk		

196 x 70 cm 7 forskellig

Follo Corpus 5-delt Leje Elektrisk/ Hydraulisk Drainage
Follo Corpus M Masolett Behandlingslejer er gode funktionelle lejer i rigtig god kvalitet. Behandlingslejerne leveres med 4 hjul, og kan leveres både i en hydraulisk model eller med en elektrisk
fodramme.Højdeindstilllelig fra 45-97 cm og leveres i standardbredde på 70 cm. Max. belastning
170 kg. Tilbehør: papirrulleholder, pude til næsehul og evt. anden bredde 60-90 cm.
Varernr.

Beskrivelse		

Mål

Farve

482-113-119101-C

5-delt Leje Elektrisk Drainage		

196 x 70 cm 7 forskellige

482-113-119201-C

5-delt Leje Hydraulisk Drainage		

196 x 70 cm 7 forskellige

Ecopostural 5-delt Behandlingsbriks Elektrisk
5-delt briks med elektrisk fodramme, hurtig motor, sideforskydning og metal/sølv-ramme. Leveres
som standard med en hovedsektion med smalt hul (T01) og 4 cm. tyk polstring (fasthed skum –
medium) og med papirrulleholder.
Varernr.
581-C5930
581-C5931

Beskrivelse		
5-delt elektrisk behandlingsbriks		
m. armstøtter og elektrisk drainage
5-delt elektrisk behandlingsbriks 		
m. armstøtter og elektrisk drainage

Mål
Farve
62 x 200 cm 25 forskellige
62 x 200 cm 25 forskellige

Hovedsektion:
T01 standard
T02, T03, T04

Ecopostural 5-delt Behandlingsbriks Elektrisk
5-delt briks med elektrisk fodramme, hurtig motor og metal ramme. Leveres som standard med
hjul, hovedsektion med smalt hul (T01) og 4 cm. tyk polstring (fasthed skum – medium) og med
papirrulleholder. Max. vægtbelastning 200 kg. 3 års garanti.
Varernr.
581-C7930
581-C7931

Beskrivelse		
5-delt elektrisk behandlingsbriks		
m. armstøtter og elektrisk drainage
5-delt elektrisk behandlingsbriks 		
m. armstøtter og elektrisk drainage
Hovedsektion:
T01 standard
T02, T03, T04
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Mål
Farve
62 x 200 cm 25 forskellige
62 x 200 cm 25 forskellige

Ecopostural 5-delt Behandlingsbriks Elektrisk/Hydraulisk
5-delt briks i en elektrisk eller hydraulisk model med hvid ramme. Leveres som standard med hjul,
hovedsektion m. smalt hul (T01) og 4 cm. tyk polstring (fasthed skum – medium) og med papirrulleholder. Max. vægtbelastning 175 kg. 3 års garanti
Varernr.
581-C7530
581-C7730
581-C7531
581-C7731

Beskrivelse		
5-delt elektrisk behandlingsbriks		
m. armstøtter og hydraulisk drainage
5-delt hydraulisk behandlingsbriks
m. armstøtter og hydraulisk drainage
5-delt elektrisk behandlingsbriks		
m. arm- og sidestøtter og hydraulisk drainage
5-delt hydraulisk Behandlingsbriks
m. arm- og sidestøtter og hydraulisk drainage

Mål
Farve
62 x 200 cm 25 forskellige
62 x 200 cm 25 forskellige
62 x 200 cm. 25 forskellige
62 x 200 cm. 25 forskellige

Hovedsektion:
T01 standard
T02, T03, T04

Bobath Brikse
Ecopostural Bobath Stationær behandlingsleje
Stationær behandlingsleje med én stor flade, hvid ramme og ben, der kan slås sammen. Leveres
som standard med 5 cm. tyk polstring (fasthed skum – medium). Max. vægtbelastning 135 kg. 3
års garanti. Bemærk – denne model fås også med en ekstra bredde på 120 x 200 cm.
Varernr.

Beskrivelse		

Mål

Farve

581-C4517

Stationær Bobath briks		

100 x 200 cm 25 forskellige

Ecopostural Bobath Elektrisk behandlingsleje
Elektrisk behandlingsleje med én stor flade, sideforskydning og hvid ramme. Leveres som standard med 5 cm. tyk polstring (fasthed skum – medium). Max. vægtbelastning 150 kg. 3 års garanti.
Bemærk – denne model fås også med en ekstra bredde på 120 x 200 cm.
Varernr.

Beskrivelse		

Mål

581-C5504

Elektrisk Bobath briks		

100 x 200 cm 25 forskellige

Farve

Follo Bobath Behandlingsleje
Follo Corpus Bobath Lejer har en stor og stabil arbejdsflade til al slags terapi. Leveres med hjul og
elektrisk fodkontakt som standard. Højdeindstillelig fra 45-84 cm. Maks. løftekapacitet 160 kg. og
vægtbelastning er maksimum 250 kg.
Varernr.
482-106-210-00
482-106-210-10
482-106-210-20

Beskrivelse		
Follo Corpus Bobath Lejer		
Follo Corpus Bobath Lejer		
Follo Corpus Bobath Lejer		

Mål
120 x 200 cm
140 x 200 cm
160 x 200 cm

Farve
7 forskellige
7 forskellige
7 forskellige
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Follo Bobath 2-delt Behandlingsleje
Follo Corpus Bobath Lejer har en stor og stabil arbejdsflade til al slags terapi. 2-delt Bobath Leje,
som leveres med hjul og elektrisk fodkontakt som standard. Højdeindstillelig fra 45-84 cm. Maks.
løftekapacitet 160 kg. og vægtbelastning er maksimum 250 kg.
Varernr.

Beskrivelse		

Mål

Farve

482-106-210-02

Follo Corpus 2-delt Bobath Leje		

120 x 200 cm 7 forskellige

482-106-210-12

Follo Corpus 2-delt Bobath Leje		

140 x 200 cm 7 forskellige

482-106-210-22

Follo Corpus 2-delt Bobath Leje		

160 x 200 cm 7 forskellige

Ecopostural Bobath behandlingsbrikse 2-delt
2-delt behandlingsleje med elektrisk fodramme, hurtig motor, sideforskydning og med metal/sølv
ramme. Leveres som standard med en hovedsektion u. hul (T15) og 5 cm. tyk polstring (fasthed
skum – blød). Max. vægtbelastning 250 kg. 3 års garanti. Bemærk – disse modeller fås også med en
ekstra bredde på 120 x 185 cm samt ekstra længde og bredde på 120 x 200 cm.
Varernr.
581-C5914

Beskrivelse		
2-delt elektrisk Bobath Briks m. hydraulisk
hovedsektion
2-delt elektrisk Bobath Briks m. elektrisk
hovedsektion

581-C5914H

Mål
Farve
100 x 185 cm 25 forskellige
100 x 185 cm 25 forskellige

Hovedsektion:
T15 standard
T13

Ecopostural Bobath behandlingsbrikse 2-delt
2-delt behandlingsleje i en elektrisk eller hydraulisk model, sideforskydning og hvid ramme. Leveres som standard med en hovedsektion u. hul (T15) og 5 cm. tyk polstring (fasthed skum – blød).
Max. vægtbelastning 150 kg. 3 års garanti. Bemærk – disse modeller fås også med en ekstra bredde
på 120 x 185 cm samt ekstra længde og bredde på 120 x 200 cm.
Varernr.

Beskrivelse		

Mål

581-C5514

2-delt elektrisk Bobath briks		

100 x 185 cm 25 forskellige

Farve

581-C5714

2-delt hydraulisk Bobath briks		

100 x 185 cm 25 forskellige

Hovedsektion:
T15 standard
T13

Gynækolog
Ecopostural 3-delt Behandlerstol Gynækolog Stole
3-delt gynækologstol i fast højde med hvid ramme. Leveres som standard med rygsektion u. hul
(T19) og 5 cm. polstring (fasthed skum – blød). Incl. nakkepude og beskyttelsesbetræk nederst på
bensektionen. Max. vægtbelastning 135 kg. 3 års garanti.
Varernr.
581-C4365
581-C4366

Beskrivelse		
3-delt gynækologstol i fast højde m. armstøtter
3-delt gynækologstol i fast højde		
Rygsektion:
T19 standard
T18
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Mål
Farve
62 x 182 cm 25 forskellige
62 x 182 cm 25 forskellige

Ecopostural 3-delt Behandlerstol Gynækolog Stole elektrisk/hydraulisk
3-delt gynækologstol i en elektrisk eller hydraulisk model og hvid ramme. Leveres som standard
med rygsektion u. hul (T19) og 5 cm. polstring (fasthed skum – blød). Incl. nakkepude og beskyttelsesbetræk nederst på bensektionen. Max. vægtbelastning 135 kg. 3 års garanti.
Varernr.
581-C3565

Beskrivelse		
3-delt elektrisk gynækologstol 		
m. armstøtter og hjul
3-delt hydraulisk gynækologstol		
m. armstøtter og hjul
3-delt elektrisk gynækologstol og hjul
3-delt hydraulisk gynækologstol og hjul

581-C3765
581-C3566
581-C3766

Mål
Farve
62 x 182 cm 25 forskellige
62 x 182 cm 25 forskellige
62 x 182 cm 25 forskellige
62 x 182 cm 25 forskellige

Rygsektion:
T19 standard
T18

Trendelenburg
Ecopostural 2-delt Trendelenburg Behandlerbriks Elektrisk/Hydraulisk
4-delt Trendelenburg briks med armstøtter som frit kan leveres som elektrisk ellers hydraulisk model. Den leveres med låsbare hjul, så den nemt kan forflyttes. Den elektriske model har en fodramme, hvor man kan betjene højden på briksen fra alle sider. Højedeindstillige fra 47-90 cm (elektrisk)
og 47-86 cm (hydraulisk). Max. vægtbelastning 175 kg.
Varernr.

Beskrivelse		

Mål

581-C5593

2-delt Trendelenburg Beh.briks		

62 x 207 cm 25 forskellige

Farve

Hovedsektion:
T03 standard
T01, 02, 04

Ecopostural 2-delt Trendelenburg Behandlerbriks Elektrisk/Hydraulisk
2-delt Trendelenburg briks som frit kan leveres som elektrisk ellers hydraulisk model. Den leveres
med låsbare hjul, så den nemt kan forflyttes. Den elektriske model har en fodramme, hvor man
kan betjene højden på briksen fra alle sider. Højedeindstillige fra 47-90 cm (elektrisk) og 47-86 cm
(hydraulisk). Max. belastning 175 kg.
Varernr.
581-C5596

Beskrivelse		
2-delt Trendelenburg Beh.briks		

Mål
Farve
50 x 188 cm 25 forskellige

Hovedsektion:
T05 standard
T06

Ecopostural 2-delt Trendelenburg Behandlerbriks Elektrisk/Hydraulisk
2-delt Trendelenburg briks som frit kan leveres som elektrisk ellers hydraulisk model. Den leveres
med låsbare hjul, så den nemt kan forflyttes. Den elektriske model har en fodramme, hvor man
kan betjene højden på briksen fra alle sider. Højedeindstillige fra 47-90 cm (elektrisk) og 47-86 cm
(hydraulisk).
Varernr.

Beskrivelse		

Mål

581-C5598

2-delt Trendelenburg Beh.briks		

62 x 207 cm 25 forskellige

Farve

Hovedsektion:
T10 standard
T07, T08, T09
T11, T12

17

Kiropraktor
Chiroform/Gonstead
Trappepude til Pelvic bænk
Leveres som standard i sort læder.
Varernr.
355-C1107/1

Beskrivelse					
Trappepude til Pelvic bænk (varenr. C3000)				

Farve
Sort

Chiroform hovedpude
Betrukket med sort læder som Pelvic Bænk (500-C3000)
Varernr.
355-C1107

Beskrivelse					
Chiroform hovedpude					

Farve
Sort

Chiroforms bærbare kiropraktor briks med drop på 2 sektioner
Specifikationer: Maks. vægt kapacitet: 204kg, statisk vægt kapacitet: 1000kg, vægt: 18.5kg, højdejusterbar: 47- 57cm, polstrering: 2” tyk multi-lag fast-skum system, super holdbart standard PVC
betræk, 5 års garanti, tilpasset højde, smal skulder sektion, foldet ben konstruktion, justerbar vinkel
hovedstykke, selvjusterende arm sektion, 2” tyk multi-lag soft-skumsystem, drop på bryst og bækken paneler, papirrulle holder, justerbar ankelstøtte, justerbar tension kontrol, easy betjeningsgreb,
fuld længde hængsel for ekstra styrke og stabilitet, 2-delt justerbart hovedstykke polstrering for
optimal sikkerhed, men alligevel yderst komfortabel, stabil med let aluminium ben stel, sort bæretaske.
Varernr.

Beskrivelse			

Mål		

Farve

493-2000

DC Bærbar Briks inkl. hovedstykke			

195x70 cm

Sort/blå

Millennium Cervikal Stol Elektrisk
Den helt unikke anatomiske og ergonomiske form gør både behandling og undersøgelse optimal.
De nye dimensioner på stolen, sammenholdt med det 3-dimensionelle sæde og ryg giver ultimativ støtte og support for patienten. Det nye ovale design tillader ligeledes optimal tilgang for
behandler. Stolens helt nye beslag tillader enkelt og omgående justering af rygdelen, uden gener
for både patient og behandler. Stolen leveres med en robust central løftesokkel på den kendte
kromsokkel, med en løftekapacitet på 6300 N, som betjenes via et let tilgængelig touchpad som er
implementeret i rygdelen bag på stolen. 5 års garanti på skum. 1 års garanti på betræk.
Varernr.
500-C2000
500-C2100

Beskrivelse		
Cervikal Stol Elektrisk		
Batteri drevet og leveres med en mobil lader
Cervikal Stol Hydrauliskl		
Leveres med en pumpe

Mål
43,1 cm

Farve
Sort

43,1 cm

Sort

Millennium Knee Chest
Den unikke anatomiske form og ovale design gør både behandling og undersøgelse nemmere,
samtidig med at patienten føler sig tryg og sikker. Det samme design og brugervenlige hovedstykke med tilt og papirrulle system giver optimale betingelser for behandler, samt bekvem og hurtig
tilgang til patienten. Leveres standard med armstøtte og sikker positionering af patient, samt med
højdejusterbare ben der giver behandler mulighed for at arbejde tættere på patienten. Dual fod
kontakter der sikre optimal betjening. 5 års garanti på skum. 1 års garanti på betræk.
Varernr.
500-C4000
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Beskrivelse		
Knee Chest Behandlingsbord		

Mål		
115x50/29x23/56 cm

Farve
Sort

Millennium Pelvic Bænk
Trinløs højdejustering til individuel arbejdsstilling. Den unikke anatomiske form og ovale design
gør både behandling og undersøgelse nemmere, samtidig med at patienten føler sig tryg og
sikker. Dual formen gør det muligt at tilpasse bænken til et hvert behandlingslokale, og sikrer
endvidere en hurtig og nem tilgang til sideleje behandling uanset side. Optimal knæpolstering for
bedre komfort for behandler. Dual oval næsehuller med puder for bedre adgang til både behandling og undersøgelser. Tilbehør: Anatomisk hovedpude eller trappepude i samme farve. 5 års
garanti på ramme, dele og skum. 1 års garanti på betræk.
Varernr.
500-C3000

Beskrivelse		
Millennium Pelvic Bænk		

Mål		
Farve
192X70,2 cm		 Sort

Leander
Leanders kiropraktorborde har fokus på at skabe en fremragende patientoplevelse i forbindelse med at opbygge en god praksis, og derfor er 900-serien omhyggeligt designet til at forbedre
patienternes komfort under behandling. Alt imens kiropraktoren har en optimal arbejdsstilling.
Leander Behandlingsbord LT 900
Elektrisk kontinuerlig passiv bevægelse flexion / distraktion. Elektrisk justerbar hastighed. Elektrisk
justerbar højde 48-71 cm (19°-28°). Front-lateral fleksion med justerbar lås.Justerbar cervikalsektion,
abdominalsektion, T-stykke og forlænger ankelpude. Seperat patientafbryder. Tænd/sluk fodpedal.
Tilkøb: Cervikal Drop, Thorakal Drop, Pelvic Drop, Skoliose-Kit, Ekstra Tænd/sluk fodpedal, Læderbetræk, Instruktions DVD.. Elektrisk justerbar højde 47-66 cm (18½” – 26°) ell. 53-73 cm (21°29°).
Varernr.
611-900

Beskrivelse			
Leander Behandlingsbord			

Farve
15 forskellige

Leander Behandlingsbord LT 950
Elektrisk kontinuerlig passiv bevægelse fleksion / distraktion. Elektrisk justerbar hastighed.
Elektrisk justerbar højde 47-66 cm (18½” – 26°) ell. 53-73 cm (21°-29°). Front-lateral fleksion med
justerbar lås og abdominalsektion. Ergonomisk “one-touch” til cervikal, ankelsektion samt lateral
fleksion. Kontrolfunktioner for justerbar højde og timer. Seperat patientafbryder. Opgraderet Naugahyde betræk. Elektrisk fodpedal, flektion tænd/sluk. Tilkøb: Cervikal Drop, Thorakal Drop, Pelvic
Drop, Ekstra Tænd/sluk fodpedal, Ekstra Fodpedal, Skoliose-Kit, Læderbetræk, Instruktions DVD.
Elektrisk justerbar højde 47-66 cm (18½” – 26°) ell. 53-73 cm (21°29°).
Varernr.
611-950

Beskrivelse			
Leander Behandlingsbord			

Farve
15 forskellige
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Technique Tables
Techniques Behandlingsbrikse har alle de standard funktioner, en hver kiropraktor har brug for i
deres travle praksis. Alle stationære borde er fremstillet med den højeste kvalitet materialer til holdbarhed og pålidelighed. Svejset stålkonstruktion gør en stærk og robust ramme. Drop sektionerne
er næsten lydløse og stabile, og alle puder er lavet med en høj tæthed af skum med sundhed klasse
polstring, der giver patienten maksimal komfort. Alle brikse kan til en hver tid opgraderes.
Techniques Briks 400
TT`s Model stationære briks er ideel til enhver praktiserende behandler, der kun ønsker standard
funktioner. Højden på bordet kan manuelt indstilles til den højde, der bedst passer et hvert behov.
Standard funktioner: 21 ”bred justering overflade, valg af stationære bordhøjde (18 ”op til 30”)
Højde kan justeres manuelt. Multi hovedstykke (elevation og tilt), ankel hvile udvidelse, justerbare
fødder, Tilbehør: Cervikal Drop, Lumbal Drop, Lumbal Drop Eleverbar, Nedre Thorakal Drop, Nedre
Thorakal Drop Eleverbar, Øvre Thorakal Drop, Sidestøtter.
Varernr.
520-TT-400

Beskrivelse		
TT`s Model stationære briks		

Mål			
173x53/62 cm

Farve
45 forskellige

Techniques Briks 500 Elektrisk/Hydraulisk
Multi hovedstykke (elevation og tilt), opløftende bækken, lænde-og knæ ”break” sektioner, ankel
hvile udvidelse, justerbare fødder. ”Easy Drop Cocking” pedaler placeret på begge sider af bordet
(når drop sektion er tilføjet). Tilbehør: Cervikal Drop, Lumbal Drop, Lumbal Drop Eleverbar, Nedre
Thorakal Drop, Nedre Thorakal Drop Eleverbar, Øvre Thorakal Drop, Sidestøtter. Briksen kan også
skræddersyet til specifikke behov. Side extensions (4 puder, tillader behandleren at udvide bredere
når det er nødvendigt).
Varernr.
520-TT-500-E
520-TT-500-P

Beskrivelse			
Techniques Briks 500 Elektrisk m. 2 pedaler		
Techniques Briks 500 Hydraulisk			
Manual Pumpe Højde 19-26”(23-30” valgfri)

Mål		
173x53/62 cm
173x53/62 cm

Farve
45 forskellige
45 forskellige

Techniques Briks 525 Elektrisk/Hydraulisk
Standard funktioner: 21” bred justering overflade, multidirectional hoved stykke (elevation og tilt),
armlæn, trinløs justerbar Thoracic Breakaway sektion (breakaway og ophøje), elevationshåndtag
bækken, lænde-og knæ break sektioner, ankel hvile udvidelse, justerbare fødder, Fodpedaler
på begge sider af bordet. Tilbehør: Cervikal Drop, Lumbal Drop, Lumbal Drop Eleverbar, Nedre
Thorakal Drop, Nedre Thorakal Drop Eleverbar, Sidestøtter.
Varernr.
520-TT-525-E
520-TT-525-P

20

Beskrivelse			
Techniques Briks Elektrisk			
Techniques Briks Hydraulisk			

Mål		
173x53/62 cm
173x53/62 cm

Farve
45 forskellige
45 forskellige

Techniques Briks 550 Elektrisk/Hydraulisk
Techniques Multi-Terapi Behandlingsbriks er designet til nutidens tværfaglige praksis eller rehabilitering klinik - som en undersøgelse, behandlingsbord eller undersøgelse stol. Dette ”hybrid” bord
Treatment Table
Treatment Table
er et kiropraktor, massage, fysioterapi, akupunktur og osteopat bord i et og samme bord. Standard
funktioner: 24 ”bred behandlingsoverfladen, lænde-og brysthvirvlernes opløftende sektion, valg
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Techniques Briks 700E Elektrisk
Standard funktioner: 53 cm bred justering overflade, standard højde vandring (45,7 - 86 cm), multi
hovedstykke (elevation og tilt), opløftende bækken, lænde-og knæ ”break” sektioner, ankel hvile
udvidelse, justerbare fødder. ”Easy Drop Cocking” pedaler placeret på begge sider af bordet (når
drop sektion er tilføjet), 2 eletriske fodkontakter inkluderet. Tilbehør: Cervikal Drop, Lumbal Drop,
Lumbal Drop Eleverbar, Nedre Thorakal Drop, Nedre Thorakal Drop Eleverbar, Øvre Thorakal Drop,
Sidestøtter. Side extensions (4 puder, tillader behandleren at udvide bredere når det er nødvendigt). Bordet kan også skræddersyet til specifikke behov.
Standard 21” Table Top

Varernr.
520-TT-700-E

Standard 21” Table Top

Beskrivelse			
Techniques Briks Elektrisk			

Mål		
173x53/62 cm

Farve
45 forskellige

Techniques Briks 725E Elektrisk
Standard funktioner: Elektrisk Elevation (48-66 cm). 21 “Bred justering overflade. Multidirectional
hoved stykke (elevation og tilt). Armlæn. Trinløs justerbar Thoracic Breakaway sektion (breakaway
og ophøje). Elevationshåndtag bækken, lænde-og knæ break sektioner. Ankel hvile udvidelse.
Justerbare fødder. Fodpedaler på begge sider af bordet (når drop sektion er tilføjet). Tilbehør:
Cervical Drop, Lumbal Drop, Lumbal Drop Eleverbar, Nedre Thorakal Drop, Nedre Thorakal Drop
Eleverbar, Sidestøtter.
Varernr.
520-TT-725E

Beskrivelse			
Techniques Briks Elektrisk			

Mål		
173x53/62 cm

Farve
45 forskellige
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Techniques Briks 750E Elektrisk
Techniques Multi-Terapi Behandlingsbriks er designet til nutidens tværfaglige praksis eller rehabilitering klinik – som en undersøgelse, behandlingsbord eller undersøgelse stol. Dette “hybrid” bord
er et kiropraktor, massage, fysioterapi, akupunktur og osteopat bord i et og samme bord. Ideel til
klinikker, hvor flere praktiserende behandlere deler rum og behandlingsbord. Tilbehør: Kiropraktor
hovedsektion, Cervikal Drop, Lumbal Drop, Lumbal Drop Eleverbar, Nedre Thorakal Drop, Nedre
Thorakal Drop Eleverbar, Øvre Thorakal Drop, Sidestøtter. Nakkestøtte - Slip-on og justerbar. Sæde
opløftende (ryg) gør det muligt for behandler at anvende briksen som både en undersøgelse briks
og stol. Dit valg af fysioterapi stil hovedstøtte eller massage hovedstøtte.
Varernr.
520-TT-750-E

Beskrivelse		
Techniques Briks Elektrisk		

Mål			
178x61x53,4/91,5 cm

Farve
45 forskellige

Techniques 600 Bærbare Briks 20”
Stærk, stabil, komfortabel og nem at bruge, denne smarte og bærbar bord er kompakt, let og designet til at give mange års behandlinger. Standard funktioner: trinløs justerbar polstret hovedstøtte,
benstrækker, armlæn, papir dispenser, høj tæthed 6 cm skum, valg af højden 46-58 cm., letvægter =
14 kg., maksimal kapacitet 454 kg., incl. bæretaske og skulderrem.
Varernr.
520-TT-600

Beskrivelse			
Bærbare Briks m. justerbar polstret hovedstøtte

Mål		
165x51 cm

Farve
5 forskellige

Techniques 602 Bærbare Briks 22”
Stærk, stabil, komfortabel og nem at bruge, denne smarte og bærbar bord er kompakt, let og designet til at give mange års behandlinger. Standard funktioner: trinløs justerbar polstret hovedstøtte,
benstrækker, armlæn, papir dispenser, høj tæthed 6 cm skum, valg af højden 46-58 cm., letvægter
14 kg., maksimal kapacitet 454 kg., incl. bæretaske og skulderrem.
Varernr.
520-TT-602

Beskrivelse			
Bærbare Briks m. justerbar polstret hovedstøtte

Mål		
165x56 cm

Farve
5 forskellige

Techniques 604 Bærbare Briks 24”
Stærk, stabil, komfortabel og nem at bruge, denne smarte og bærbar bord er kompakt, let og designet til at give mange års behandlinger. Standard funktioner: trinløs justerbar polstret hovedstøtte,
benstrækker, armlæn, papir dispenser, høj tæthed 6 cm skum, valg af højden 46-58 cm., letvægter
14 kg., maksimal kapacitet 454 kg., incl. bæretaske og skulderrem.
Varernr.
520-TT-604
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Beskrivelse			
Bærbare Briks m. justerbar polstret hovedstøtte

Mål		
165x61 cm

Farve
5 forskellige

Tilbehør
Ansigtspapir med åndehul
Ansigtspapir til åndehullet, i super blødt og absorberende materiale, hygiejnisk, hud- og miljøvenligt. Det giver ekstra komfort for dine patienter/klienter og endnu bedre beskyttelse af din ansigtspude/hovedgærde.
Varernr.
493-1010

Beskrivelse			
Ansigtspapir til åndehullet			

Mål		
42x32 cm

Farve
Hvid

Dental Servietter
1-lags hvide dental servietter til behandlingsbriks, pelvic bænke og knee chest. 1000 stk. pr. pakke
og 3000 stk. pr. karton.
Varernr.
415-C21341

Beskrivelse			
dental servietter til behandlingsbriks		

Mål		
33x34 cm

Farve
Hvid

Papirrulle til briks
Kraftig papir til briks, der kan monteres i begge sider af bordet via en papirrulle holder. 60cm bred
og 190 cm lang. Hver rulle er 40 meter lange (omfatter 20 stykker).
Varernr.
493-1000

Beskrivelse			
Mål		
Papirrulle til briks		
215x80x35 cm

Farve
Hvid

Papirruller
Chiroforms papirruller behandlingsborde i den bedste kvalitet. Papirrullerne er fremstillet af ren
bleget papirmasse og består udelukkende af primære fibre. Disse fibre er fra langsomt voksende
skandinaviske skove, som giver papiret sin iboende styrke. Papirrullerne er fremstillet i et stærkt
papir med en glat, blank overflade, som er specialt designet til formålet. Vægt 22-40 gram og 119
meter pr. rulle.
Varernr.
011-C123
011-C125

Beskrivelse			
Mål		
Papirruller til Hilo/Vertilift behandlingsborde		
215x80x35 cm
Papirruller tilFlexion/Distraction behandlingsborde 305x80x35 cm

Farve
Hvid
Hvid

Elastisk Engangslagner
Elastisk engangslagen der kan svøbes perfekt om briksen.
Passer til briks længde 179 - 195cm, bredde 60 - 76cm.
Varernr.
493-1020

Beskrivelse					
Elastisk engangslagen					

Farve
Hvid

Chiroform Zenith Betræk
Frotté overtræk til midtersektionen på et hilo behandlingsbord.
Varernr.
016-C114

Beskrivelse				
Frotté overtræk				

Mål
???x??? cm

Farve
Hvid

Chiroform komfort ansigtspude
Polar puden giver dit behandlingsbord eller leje ultimativ komfort for patientens ansigt. Puden er
fremstillet i viscoelastisk memory skum og er både antistatisk og antiallergisk. Sort betræk i microfiber-materiale.
Varernr.
461-1807

Beskrivelse				
Komfort ansigtspude				

Mål
Farve
25x30x4 cm Sort
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PU-Betræk til Ansigtspude
Vandafvisende PU Betræk, som er let at tørre af - kan endvidere tages af og vaskes.
Varernr.
016-1807-I

Beskrivelse				
Betræk til ansigtspude				

Mål
Farve
25x30x4 cm Blå

Trappepude til Pelvic bænk
Leveres som standard i sort læder.
Varernr.
355-C1107/1

Beskrivelse					
Trappepude til Pelvic bænk (varenr. C3000)				

Farve
Sort

Chiroform hovedpude
Betrukket med sort læder som Pelvic Bænk (500-C3000)
Varernr.
355-C1107

Beskrivelse					
Chiroform hovedpude					

Farve
Sort

Lumbal Spinal Stenosis Pølle
Pøllen kan bruges, når man behandler ift. Lumbal Spinal Stenosis Behandlingsprotokollen af Dr.
Carlo Ammendolia. Formålet med pøllen er at opretholde lumbalfleksion ved udførelse af forskellige manuelle terapiteknikker, der er beskrevet i behandlingsprotokollen for den professionelle
behandler.
Varernr.
608-1000

Beskrivelse				 Farve
Lumbal Spinal Stenosis Pølle - til lumbalfleksion			 Sort

Chiroform Rund Pølle
Universal rund pølle i god fast kvalitet.
Varernr.
422-C701

Beskrivelse				
Universal rund pølle				

Mål
Farve
63x15x15 cm Sort

Chiroform Halvrund Pølle
Universal halvrund pølle i god fast kvalitet.
Varernr.
422-C700

Beskrivelse				
Universal halvrund pølle				

Mål
Farve
63x15x7,5 cm Sort

Chiroform Graviditets Pudesæt
Chiroforms Graviditets Pudesæt er et ideelt hjælpemiddel, til brug ved behandling af gravide eller
barmfagre kvinder. Den giver utrolig god ligge komfort, og kan anvendes næsten alle steder. Leveres komplet som vist på billeder, men kun i sort farve.
Varernr.
493-4000

Beskrivelse					
Graviditets Pudesæt			

Farve
Sort

Traktionsbælte
Tilbehør til behandlingsborde, senge og stole.
Varernr.
010-TRAK1
010-TRAK2
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Beskrivelse				
Traktionsbælte				
Traktionsbælte				

Mål
220x5 cm
270x5 cm

Farve
Blågrøn
Blågrøn

Ecopostural Trolley metal
Ecopostural Trolley i hvid metal m. hylder og hjul. 3 års garanti.
Varernr.
581-A4444
581-A4484

Beskrivelse			
Trolley i metal med 3 hylder			
Trolley i metal med 2 hylder			

Mål		
63x43x100 cm
65x40x90 cm

Farve
Hvid/Sort
Grå

Mål		
98x40x59 cm
98x40x59 cm

Farve
Lys træ
Sort træ

Ecopostural Trolley træ
Ecopostural Trolley i træ m. 3 hylder og hjul. 3 års garanti.
Varernr.
581-A4474
581-A4474W

Beskrivelse			
Trolley i lys træ m. 3 hylder og hjul			
Trolley i sort træ m. 3 hylder og hjul		

Transportable
Millennium Bærbar Børnebord
Millennium Bærbar behandlingsbord til børn. Den unikke form og ovale design går både behandling og undersøgelse nemmere, samtidig med at barnet føler sig tryg og sikker. Bordet er særdeles
brugbart for børn fra 1 - 5 år. Giver optimal behandlingsplacering både ved bugleje- og sideleje
behandling af ryg. Det store ovale næsehul giver barnet ”luft” og sikkerhed ved bugleje behandling.
Det special skåret benstykke anvendes både til ben og hovedstøtte ved undersøgelse og sideleje
behandling. 5 års garanti på skum. 1 års garanti på betræk.
Varernr.
461-C003

Beskrivelse			
Bærbar behandlingsbord til børn			

Mål		
Farve
88,2x35x17,5 cm Sort

Chiroform Graviditets Pudesæt
Chiroforms Graviditets Pudesæt er et ideelt hjælpemiddel, til brug ved behandling af gravide eller
barmfagre kvinder. Den giver utrolig god ligge komfort, og kan anvendes næsten alle steder. Leveres komplet som vist på billeder, men kun i sort farve.
Varernr.
493-4000

Beskrivelse					
Graviditets Pudesæt			

Farve
Sort

Techniques 600 Bærbare Briks 20”
Stærk, stabil, komfortabel og nem at bruge, denne smarte og bærbar bord er kompakt, let og designet til at give mange års behandlinger. Standard funktioner: trinløs justerbar polstret hovedstøtte,
benstrækker, armlæn, papir dispenser, høj tæthed 6 cm skum, valg af højden 46-58 cm., letvægter =
14 kg., maksimal kapacitet 454 kg., incl. bæretaske og skulderrem.
Varernr.
520-TT-600

Beskrivelse			
Bærbare Briks m. justerbar polstret hovedstøtte

Mål		
165x51 cm

Farve
5 forskellige

Techniques 602 Bærbare Briks 22”
Stærk, stabil, komfortabel og nem at bruge, denne smarte og bærbar bord er kompakt, let og designet til at give mange års behandlinger. Standard funktioner: trinløs justerbar polstret hovedstøtte,
benstrækker, armlæn, papir dispenser, høj tæthed 6 cm skum, valg af højden 46-58 cm., letvægter
14 kg., maksimal kapacitet 454 kg., incl. bæretaske og skulderrem.
Varernr.
520-TT-602

Beskrivelse			
Bærbare Briks m. justerbar polstret hovedstøtte

Mål		
165x56 cm

Farve
5 forskellige
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Techniques 604 Bærbare Briks 24”
Stærk, stabil, komfortabel og nem at bruge, denne smarte og bærbar bord er kompakt, let og designet til at give mange års behandlinger. Standard funktioner: trinløs justerbar polstret hovedstøtte,
benstrækker, armlæn, papir dispenser, høj tæthed 6 cm skum, valg af højden 46-58 cm., letvægter
14 kg., maksimal kapacitet 454 kg., incl. bæretaske og skulderrem.
Varernr.
520-TT-604

Beskrivelse			
Bærbare Briks m. justerbar polstret hovedstøtte

Mål		
165x61 cm

Farve
5 forskellige

Chiroforms bærbare kiropraktor briks med drop på 2 sektioner
Specifikationer: Maks. vægt kapacitet: 204kg, statisk vægt kapacitet: 1000kg, vægt: 18.5kg, højdejusterbar: 47- 57cm, polstrering: 2” tyk multi-lag fast-skum system, super holdbart standard PVC
betræk, 5 års garanti, tilpasset højde, smal skulder sektion, foldet ben konstruktion, justerbar vinkel
hovedstykke, selvjusterende arm sektion, 2” tyk multi-lag soft-skumsystem, drop på bryst og bækken paneler, papirrulle holder, justerbar ankelstøtte, justerbar tension kontrol, easy betjeningsgreb,
fuld længde hængsel for ekstra styrke og stabilitet, 2-delt justerbart hovedstykke polstrering for
optimal sikkerhed, men alligevel yderst komfortabel, stabil med let aluminium ben stel, sort bæretaske.
Varernr.

Beskrivelse			

Mål		

Farve

493-2000

DC Bærbar Briks inkl. hovedstykke			

195x70 cm

Sort/blå

Chiroform Millenium Transportable Behandlingsbriks
3-delt transportable behandlingsbriks. Mobilitet, brugervenlig og mangfoldige muligheder er
kodeordet for Chiroforms transportable behandlingsbriks. Leveres som standard med følgende:
justerbart hovedstykke, ekstra oval næsehul, armstøtte foran, armstøtte i siderne, justerbar bensektion og højdejusterbare ben. Bæretaske inklusiv. Højdejustering 64 - 90 cm, vægt 18 kg. og max.
personvægt 250 kg. 4 cm tyk komfortpolstring.
Varernr.
422-C5000

Beskrivelse			
DC Bærbar Briks inkl. hovedstykke			

Mål		
195x70 cm

Farve
Sort/blå

Transportabel Massagestol
Ideelle massagestol, både for patient og behandler. Udformningen af stolen og de utallige indstillinger gør den behagelig for patienten at sidde på samtidig med, at den giver en perfekt støtte.
Stolen er let at indstille og dens udformning er ligeledes ideel for behandleren, som uden problemer kan komme tæt på patienten for at give den bedste behandling. Max. person vægt 150 kg.
Varernr.
493-3000
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Beskrivelse			
Transportabel Massagestol			

Mål		
80x55 cm

Farve
Sort

Transportable senge
Ecopostura 2-delt hydraulisktransportleje
2-delt transportleje i en hydraulisk model med retningsbestemte hjul og en hvid ramme. 5 cm.
polstring (fasthed skum – blød). Mål incl. Ramme: 86 x 198 cm. Max. vægtbelastning 135 kg. 3 års
garanti.
Varernr.
581-C3700

Beskrivelse		
2-delt hydraulisktransportleje Hydraulisk fodramme

Mål
Farve
62 x 188 cm 25 forskellige

Elektrisk Plejeseng i lys træ
Fuldautomatisk plejeseng i god kvalitet. Alle paneler i fin lys træsort. Samtlige hjul er med bremse
anordning. Håndbetjening til alle funktioner. Højdejusterbar fra 48 til 72 cm. Vægt kapacitet ca. 250
kg. Tilbehør: Madras med komfortabel velour betræk eller inkontinens betræk.
Varernr.
588-C7000

Beskrivelse			
Fuldautomatisk plejeseng			

Mål		
200x90 cm

Farve
Hvid

Stole
Klinikstol med Ryglæn
Egonomisk stol i et flot design. Stolen er en kombination af en sadel stol og en almindelig kontorstol med ryglæn. Stolen er indstillelig i højden, og hældningen på sædet kan indstilles og låses i
den ønskede position. Rygstøtten kan endvidere indstilles så den kan tilpasses individuelt. Tilbehør:
ekstra lang gas patron (varenr. 29610, bestilles seperat).
Varernr.
398-29616

Beskrivelse			
Egonomisk stol			

Mål		
H: 51-64 cm

Farve
Sort

Logic Stol
Stolen er en kombination af en sadel stol og en almindelig kontorstol med ryglæn. Stolen er indstillelig i højden, og hældningen på sædet kan indstilles og låses i den ønskede position. Rygstøtten
kan endvidere indstilles så den kan tilpasses individuelt. Tilbehør: ekstra lang gas patron (varenr.
29610, bestilles seperat).
Varernr.
398-29615

Beskrivelse			
Egonomisk stol med ryglæn			

Mål		
H: 43-56 cm

Farve
Sort

KIMI Sadel Stol
Patenteret stol i særklasse, der giver bruger en korrekt holdning og lindre trykket for både hofte og
knæ. Højdejusterbar på en fem-hjuls stjerneformet base.
Varernr.
398-29618

Beskrivelse			
Ergonomisk sadel stol			

Mål		
H: 59-78 cm

Farve
Sort
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Sadel Stol
Ergonomisk sadel stol med kort sæde. Sædet er justerbart og kan låses i den ønskede position.
Højdejusterbar på en fem-hjuls stjerneformet base. Tilbehør: ekstra lang gas patron (varenr. 29610,
bestilles seperat).
Varernr.
398-29613

Beskrivelse			
Ergonomisk sadel stol			

Mål		
H: 62-81 cm

Farve
Sort

Mica Dynamisk Sadelstol
Stolen er en kombination af en sadel stol og en almindelig kontorstol UDEN ryglæn. Stolen er
indstillelig i højden, og stolen er dynamisk, hvilket vil sige at sædet bevæger sig når du ænder din
position på sædet, således du træner din krop når du arbejder på stolen.. Tilbehør: ekstra lang gaspatron (varenr. 29610, bestilles seperat).
Varernr.
398-29617

Beskrivelse			
Egonomisk stol			

Mål		
H: 56-75 cm

Farve
Sort

Klinikstol
Højdejusterbar behandlerstol på en fem-hjuls stjerneformet base, der giver maksimal stabilitet. Kan
leveres i individuelle farver mod et tillæg. Ø sæde 38,5 cm. Stolen findes i 2 udgaver og vælg mellem højdejustering via et håndtag eller en ring under sæde! Tilbehør: ekstra lang gaspatron (varenr.
29610, bestilles seperat).
Varernr.
398-T7145

Beskrivelse			
Højdejusterbar behandlerstol			

Mål		
52-71 cm

Farve
Sort

Follo Terapistol Fisk
Follo Corpus Terapistol Fisk er den populære stol som er kendt i hele branchen.
Varernr.
482-115-211-00

Beskrivelse			
Corpus Terapistol			

Mål		
H: 55-77 cm

Farve
Sort

Ortopædisk Skammel
Ortopædisk skammel med hul i sædet udført i træ. Fortrinlig til øvelse i siddende stilling.
Varernr.
380-21191

Beskrivelse			
Ortopædisk skammel			

Mål		
35x35xH:45 cm

Farve
Sort

Gaspatroner
Gaspatroner til behandlerstole til varernr.: 398-29613, 398-29617, 398-T7145
Varernr.
398-29611
398-29610

28

Beskrivelse					
Lang gaspatron					
Ekstra lang gaspatron					

Farve
metal
metal

Farvekort Ecopostura & Hovedsektioner
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T05 Standard
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