
Polsterdelen schouderretractor

Maanvormige buismontage 19 mm SPLTHW513 57,75€                       

Maanvormige buismontage 22 mm SPLTHW514 57,75€                       

Maanvormige buismontage 25 mm SPLTHW512 57,75€                       

De Buismontage is bedoeld voor om een eventuele dwarsbuis op de 

rugleuning. Deze is er in verschillende maten en in 2 verschillende types. 

We onderscheiden standaard en maanvormige buisklemmen.

Standaard buismontage 19 mm SPLTHW501 57,75€                       

Standaard buismontage 22 mm SPLTHW502 57,75€                       

Standaard buismontage 25 mm SPLTHW500 57,75€                       

Cover voor hardware SPSHRMD114 28,88€                       

Bevestigingsmateriaal Schouderretractor

Buismontage

De hardware kan rechtstreeks op een houten rug gemonteerd worden. Ook is het mogelijk om de hardware op een 

dwarsbuis of met een rail te bevestigen.

extra link Kogelscharnier bevestiging Cover

Extra Link voor extra draaipunt en extra bereik SPLHW129 57,75€                       

Bevestiging polsterdeel met kogelscharnier SPLTHW511 86,63€                       

Omschrijving Artikelnr Prijs
Schouderretractor hardware links SPTWBSHR-L 450,45€                    

Schouderretractor hardware rechts SPTWBSHR-R 450,45€                    

Hardware Schouderretractor

Er is 1 soort hardware voor de schouderretractor. Maar deze is volledig 

instelbaar en uitbreidbaar door gebruik te maken van de links. standaard 

wordt deze geleverd met 4 links , waardoor er 5 draaipunten zijn. Tevens is 

de schouderretractor altijd achterover wegdraaibaar. Er is een rechter en 

een linker variant.

Verkrijgbaar in 2 verschillende maten; 

klein model 7,6 x 7,6 cm en groot model 7,6 x 12,7 cm

Omschrijving Artikelnr Prijs

7,6 x 7,6 7,6 x 12,7

Schouderretractor polsterdeel 7,6 x 7,6 cm SPTWBSHR33 57,75€                       

Schouderretractor

Polsterdeel schouderretractor licht gebogen met afneembare en wasbare 

hoes van neopreen. Opgebouwd uit metalen schaal met stevige toplaag 

van gesloten celrubber.

Stealth Schouderretractoren zijn ontworpen om de 

gebruiker volledig contact te laten houden met de 

rugleuning om zo een juiste zitpositie aan te moedigen. 

Stealth biedt een unieke aanpak van schouderretractie 

door de TWB Link-technologie in het ontwerp op te 

nemen. Hiermee kunt u een precieze padlocatie bereiken 

om uw unieke positioneringsbehoefte na te streven.

Stealth Positioneringsmateriaal: Schouderretractor
Prijslijst geldig tot eerstvolgende wijziging of tot uiterlijk 31-12-2018

Schouderretractor polsterdeel 7,6 x 12,7 cm SPTWBSHR35 57,75€                       
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Standaard rail 45,7 cm lang SPSBHD239 39,93€                       

Standaard rail 30,5 cm lang SPSBHD232 39,93€                       

Standaard rail 35,6 cm lang SPSBHD237 39,93€                       

Standaard rail 40,6 cm lang SPSBHD238 39,93€                       

Standaard rail 17,8 cm lang SPSBHD231 39,93€                       

Standaard rail 20,3 cm lang SPSBHD236 39,93€                       

Standaard rail 25,4 cm lang SPSBHD240 39,93€                       

Standaard rail 7,6 cm lang SPSBHD235 39,93€                       

Standaard rail 10,2 cm lang SPSBHD230 39,93€                       

Standaard rail 15,2 cm lang SPSBHD233 39,93€                       

Rails

Ter ondersteuning kan ook gekozen worden voor een railsysteem. De rail 

kan op de rugleuning gemonteeerd worden en vervolgens kan op de rail 

met een zogenaamde tracknut de hardware worden bevestigd. Voordeel 

met een rail is dat de hardware over de rail versteld kan worden. en dat de 

hardware makkelijk verwijderd kan worden.

Rails in verschillende lengtes

Standaard rail 5,1 cm lang SPSBHD234 39,93€                       
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