
De Adjustable Comfort Plus hoofdsteunen maken de Comfort Plus 

hoofdsteun nog vernuftiger.  De Adjustable Comfort Plus bestaat 

ook uit 3 steunvlakken, maar nu zijn de drie vlakken verstelbaar 

met scharnieren, waardoor ondersteunen gecombineerd wordt 

met positioneren. Ideaal om zijwaarts steun te geven en om 

opzijzakken te voorkomen,

De Adjustable Comfort Plus is er in 

2 maten en maakt gebruik van de 

hardware met 25 mm kogel.

Stealth Hoofdsteunen Comfort Plus Series
Prijslijst geldig tot eerstvolgende wijziging of tot uiterlijk 31-12-2018

De Standaard Comfort Plus hoofdsteun bestaat uit 1 deel en is licht anatomisch gevormd. Deze hoofdsteun is 

verkrijgbaar in 5 maten. Al deze hoofdsteunen hebben hardware nodig met een 25 mm kogel. Met als enige 

uitzondering de pediatrische variant. Deze maakt gebruik van een 17 mm kogel.

Als het gaat om goede hoofdondersteuning zijn de Comfort Plus hoofdsteun series van Stealth de perfecte oplossing. De 

Comfort Plus hoofdsteunen bestaan uit een metalen basis met daarop 15 mm gesloten celrubber en een toplaag van 25 

mm zacht comfortabel polyether. De Comfort Plus hoofdsteunen worden afbekleed met een afritsbare en wasbare 

neopreen hoes. Alle Stealth hoofdsteunen worden bevestigd op een ronde kogel van 17 of 25 mm, De hoofdsteunen zijn 

hiermee altijd te kantelen en te roteren. Tevens is het mogelijk om de Comfort Plus hoofdsteunen te voorzien van 

temporale kussens of schakelaars. De Comfort Plus hoofdsteunen hebben een hoge mate van instelbaarheid en een 

fraai uiterlijk.

De Comfort Plus Series kent 3 varianten. 

De Standaard Comfort Plus, De Tri-Comfort Plus en de Adjustable Comfort Plus.

De Tri Comfort Plus hoofdsteunen bestaan uit 3 steunvlakken, waardoor deze ook 

nog eens een zijdelingse steun geeft. De hoek tussen deze vlakken is 120°. Ook de 

Tri Comfort Plus is er in 5 maatvoeringen en alle Tri Comfort Plus hoofdsteunen 

maken gebruik van hardware met een 25 mm kogel.
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De meerassige "geschakelde" hardware en de meerassige geschakelde "neerklapbare" 

hardware zijn altijd uit te breiden met extra schakels om een grotere afstand te 

overbruggen of om extra verstelmogelijkheden te genereren.

De "rechte" hardware is in hoogte en diepte verstelbaar. 

De hardware heeft een vierkante ontvangstbuis van 12,6 

mm x 12,6 mm. Een ontvangstadapter wordt 

meegeleverd.

De "meerassige" hardware is naast in hoogte en diepte ook 

in hoek te verstellen. Zowel 20° in het verticalevlak als 360° 

in het horizontale vlak. In combinatie met het kogelgewricht 

achter het polsterdeel kun je hiermee de hoofdsteun net 

even uit het midden plaatsen. Deze hardware is verkrijgbaar 

in 12,6 mm x 12,6 mm, 

maar ook in 15 mm x 15 mm.

De Comfort Plus hoofdsteunen worden bevestigd met de Stealth hardware (metaaldeel).

Hierin onderscheiden we 4 verschillende uitvoeringen:

De "rechte", de "meerassige", de meerassige "geschakelde" en de meerassige geschakelde "neerklapbare" 

Ieder type heeft nog eens de optie om uitgevoerd te worden met een 17 mm kogel of met een 25 mm kogel.

De Comfort Plus polsterdelen maken allen gebruik van de 25 mm kogel met uitzondering van de pediatrische standaard 

Comfort Plus steun. Deze maakt gebruik van de 17 mm kogel.

HMO476
Meerassig

HMO400
Recht

De meerassige "geschakelde" hardware is volledig 

instelbaar. Tevens is deze uitbreidbaar met extra schakels. 

Deze hardware is verkrijgbaar in 12,6 x 12,6 mm; in 15 x 

15 mm en in een ronde buis met groef. 

Met standaard ontvangstadapter

De meerassige geschakelde "neerklapbare" hardware is 

gelijk aan de geschakelde met als extra optie dat deze 

achterover wegklapbaar is. Handig als de hoofdsteun weg 

moet om bijvoorbeeld een transfer te maken. de 

neerklapbare hardware is leverbaar in 15 x 15 mm; en in 

ronde buis met groef. Standaard ontvangstadapter 

meegeleverd. 

TWB486FDMTWB486

NeerklapbaarGeschakeld
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Indien een gebruiker een hoge tonus of onrust heeft kan er een veerblok gemonteerd worden tussen de hardware en 

het polsterdeel. Hierdoor kan de steun tot 10° meebewegen en hoge krachtsuitoefeningen absorberen. Er is een variant 

voor een 25 mm kogel en een variant voor een 17 mm kogel.

De Stealth hardware heeft naast de basis hardware nog een aantal opties welke in specifieke situaties  toegepast 

kunnen worden.

Te denken valt aan een veerblok, temporaalkussens, schakelaars of een ontvangstbevestiging.

De Contour Plus hoofdsteunen kunnen optioneel voorzien worden van temporale 

polsterdelen om net dat extra steuntje te geven. Er is speciale wegzwenkbare hardware 

beschikbaar om deze polsterdelen te monteren. Ook is het mogelijk 

om een schakelaar te monteren op deze hardware. Onderstaande hardware is alleen 

geschikt in combinatie met Contour Plus hoofdsteunen en een 25 mm Kogel.

De hardware is er in 2 varianten. De ene heeft standaard 2 'sprieten' en de andere 4 'sprieten'. 

Variaties kunnen gemaakt worden door één of meerdere sprieten te verwijderen. De meegeleverde sprieten hebben 

een lengte van 225 mm. Andere spriet-lengtes variërend tussen 150 en 610 mm zijn los te bestellen.

Ook de temporale polsterdelen 

zijn er in verschillende 

maatvoeringen, waarbij de 2 

grotere ook nog buigbaar zijn. 

Door middel van 2 

kogelgewrichten is de steun in 

iedere hoek op iedere positie te 

plaatsen

Op de Contour Plus hoofdsteunen is het is ook mogelijk om schakelaars en besturingsonderdelen te monteren. Voor alle 

mogelijkheden en bijbehorende prijzen kunt u contact opnemen met één van onze adviseurs via: 0228-568080 of via 

info@commandeurRT.nl
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TWB-link Extra schakel voor Geschakelde en Neerklapbare hardware SMTWBLINK 57,75€            

TWB-link Extra schakel voor Geschakelde en Neerklapbare hardware SMTWBLINK 57,75€            

TWB480-17FDM Hardware Neerklapbaar (rond) met 17 mm Kogel SMTWB4807F 351,92€          

HMO475-1 Hardware Meerassig (12,6x12,6 mm) met 25 mm Kogel SMHMO4751 176,55€          

HMO475-17 Hardware Meerassig (12,6x12,6 mm) met 17 mm Kogel SMHMO4757 176,55€          

TWB485-17 Hardware Geschakeld (12,6x12,6 mm) met 17 mm Kogel SMTWB4857

TWB480-1 Hardware Geschakeld (rond) met 25 mm Kogel

De hardware past niet altijd zonder adapter op een voorziening. Onderstaande adapters kunnen als hulpstuk dienen om 

montage mogelijk te maken. 

Ook bieden deze adapters soms een extra mogelijkheid voor de instelling van de hoofdsteun.

Deze verlooppplaat kan het 

monteren van de adapter 

vereenvoudigen, zonder extra 

gaten te boren in de 

rugleuning

Met deze adapter kan de 

adapter op een 25 mm 

dwarsbuis achter de 

rugleuning gemonteerd 

worden. 

Door deze rail achterop 

een rugleuning te schroeven. 

Kan de ontvangstadapter altijd 

in breedte nagesteld 

worden.

Met deze adapter kan de 

complete hoofdsteun 

achterover weggeklapt 

worden. Alleen 

beschikbaar voor 12,6 x 

12,6 mm hardware.

435,49€          

242,55€          

258,94€          

TWB486-17FDM Hardware Neerklapbaar (15x15 mm) met 17 mm Kogel SMTWB4867F

TWB485-1 Hardware Geschakeld (12,6x12,6 mm) met 25 mm Kogel SMTWB4851 242,55€          

TWB486-FDM Hardware Neerklapbaar (15x15 mm) met 25 mm Kogel SMTWB4861F

Hardware "Neerklapbaar" / Multi Axis Link style met Flip Down

SMTWB4801

TWB480-1FDM Hardware Neerklapbaar (rond) met 25 mm Kogel SMTWB4801F 351,92€          

435,49€          

TWB480-17 Hardware Geschakeld (rond) met 17 mm Kogel SMTWB4807 258,94€          

TWB486-1 Hardware Geschakeld (15x15 mm) met 25 mm Kogel SMTWB4861 329,56€          

TWB486-17 Hardware Geschakeld (15x15 mm) met 17 mm Kogel SMTWB4867 329,56€          

HMO476-17 Hardware Meerassig (15x15 mm) met 17 mm Kogel SMHMO4767 211,86€          

Hardware "Geschakeld" / Multi Axis Link style 

HMO400-17 Hardware recht met 17 mm Kogel SMHMO4007 147,13€          

HMO476-1 Hardware Meerassig (15x15 mm) met 25 mm Kogel SMHMO4761 211,86€          

Hardware "Meerassig" / Multi-Axis

Omschrijving Artikel Prijs

HMO400 Hardware recht met 25 mm Kogel SMHMO4001 147,13€          

Hardware "Recht" / Straight

Artikelnummers Hardware

Adjustable Comfort Plus Large (25mm) SKACP550 449,61€          

Tri Comfort Plus Large (25mm) SKTCP205 178,90€          

Tri Comfort Plus Extra Large (25mm) SKTCP105 178,90€          

SKCP550 255,41€          

Tri Comfort Plus Extra Small (25mm) SKTCP505 178,90€          

Adjustable Comfort Plus Medium (25mm) SKACP150 361,34€          

Comfort Plus standaard uitvoering Medium (25mm) SKCP250 167,13€          

Comfort Plus standaard uitvoering Large (25mm) SKCP150 167,13€          

Prijs

Comfort Plus standaard uitvoering Pediatrisch (17mm)

Omschrijving (+benodigde kogelmaat hardware) Artikel

Comfort Plus standaard uitvoering Small (25mm) SKCP450 167,13€          

SKCPN350

Tri Comfort Plus Small (25mm) SKTCP405 178,90€          

Tri Comfort Plus Medium (25mm) SKTCP305 178,90€          

Comfort Plus standaard uitvoering Extra Large (25mm)

Artikelnummers Polsterdelen

167,13€          
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Voor advies, informatie of een vrijblijvende demonstratie kunt u altijd contact opnemen met één van onze 

adviseurs via 0228-568080 of via info@commandeurRT.nl

Ontvangstadapters

FDM350 wegklapbare ontvangstadapter (tbv metaaldeel 12,6 x 12,6 mm) SMFDM350 173,25€          

TD101 veerblok tbv 25 mm kogel. SMTD101 235,40€          

TD100 veerblok voor 17 mm kogel. SMTD100 235,40€          

SMSBM300U 58,85€            

SBM351 adapter tbv ontvangstadapter voor buis montage (25 mm) SMSBM351 58,85€            

Artikelnummers Opties

Omschrijving Artikel Prijs

Veerblok / Tone deflector

Sprieten 

SU262 spriet tbv temporaalkussen (15 cm lang) per stuk SMSU262 88,28€            

SU260 spriet tbv temporaalkussen (22,5 cm lang) per stuk SMSU260 86,63€            

Wegzwenkbare metaaldelen tbv temporale kussens of schakelaars

CPS9-B-HW Wegzwenkbaar metaaldeel tbv max 2 temporaalkussens SMCPS9BHW 382,53€          

CPS9DL-DB Wegzwenkbaar metaaldeel tbv max 4 temporaalkussens SMCPS9DLDB 559,08€          

HMO-OB rail tbv ontvangstadapter (breedte verstelling) SMHMOOB 58,85€            

SBM300U verloopplaat tbv ontvangstadater

SU264 spriet tbv temporaalkussen (32,5 cm lang) per stuk SMSU264 88,28€            

SU265 spriet tbv temporaalkussen (46 cm lang) per stuk SMSU265 117,70€          

SU266 spriet tbv temporaalkussen (61 cm lang) per stuk SMSU266 147,13€          

Temporale polsterdelen

900 temporaal of lateraal polsterdeel (5x10 cm) SK900 58,85€            

910 temporaal of lateraal polsterdeel (5x8 cm) SK910 58,85€            

920 temporaal of lateraal, buigbaar polsterdeel (5x15 cm) SK920 58,85€            

930 temporaal of lateraal, buigbaar polsterdeel (4x15 cm) SK930 58,85€            

Schakelaars en bedieningsmogelijkheden

Voor alle mogelijkheden en bijbehorende prijzen kunt u contact opnemen 

met onze adviseurs via: 0228-568080 of via info@commandeurRT.nl

POA
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