
E. Ooruitsparingen zijn optioneel en zijn bij mensen met een ernstige zijdelingse flexie 

zeker het overwegen waard. de ooruitsparingen geven iets meer ruimte en verminderen 

irritatie en deformatie van de oren.  (alleen bij Hoog Profiel)

De armen van de i2i kunnen in 2 lengtes uitgevoerd worden, standaard en kort. Daarnaast 

kan gekozen worden voor verstelbare armen, waarmee je de druk- of triggerpunten kan 

verplaatsen. Hiermee kun je nog beter aan de klantbehoefte voldoen. Deze optie geeft 

tevens ruimte voor het achterover wegdraaien van de i2i. (zie 'juiste hardware')

B. Anterior armen fungeren als een anker voor het kinkussenen bieden een

anterior thoracale grens die beweging naar middenlijn kanaliseert

Het is belangrijk dat de armen schouderbewegingen niet blokkeren.

C. De zijdelingse ondersteuning positioneerd het hoofd in de middenlijn en biedt cervicale 

ondersteuning, terwijl het bewegingsbereik wordt behouden personen met een lage tonus 

en slechte hoofdcontrole kunnen beter voor een intiemere maat i2i kiesen. Mensen met 

een betere hoofdcontrole kunnen een iets lossere pasvorm nemen.

Stealth I2I Hoofdsteunen
Prijslijst geldig tot eerstvolgende wijziging of tot uiterlijk 31-12-2018

De i2i biedt een complete oplossing voor hoofd en nekpositionering en stimuleert een actieve hoofdcontrole. de steun 

begeleidt het hoofd in de middellijnpositie en voorkomt voorover en achterover vallen. Hiermee verbetert de i2i hij het 

maken van oogcontact en daarmee ook het contact met anderen. het kan helpen bij het eten en vergemakkelijkt het 

slikken en ademen.

De unieke anatomische vorm van de i2i ondersteund zowel de nek als de 

schedelbasis en vormt een soortgelijke ondersteuning naar die van een exoskelet. 

Veel ondersteuningen zoals een nekkraag hebben de neiging om naar beneden te 

zakken en het bovenste deel van de nek en het hoofd niet te ondersteunen, 

waardoor een hoge of lage tonus niet voldoende wordt opgevangen. De i2i geeft wel 

een dergelijke ondersteuning

 ter hoogte van de schedelbasis. 

De armen van de i2i fungeren als een anker voor het kinkussen en voorkomt 

voorover zakken van het hoofd. Tevens begeleiden de armen een hoge of lage tonus 

van de nek in een middenlijn positie.  De laterale component biedt cervicale 

ondersteuning en begrenst het bewegingsbereik bij spasmen en overstrekking. Het 

hoofd wordt teruggedwongen in een meer neutrale positie. 

Een middenlijn positie ontmoedigt reflexen en zorgt voor passende proprioceptieve 

invoer. Ook is bewezen dat het bijdraagt aan de ontwikkeling van een meer 

gecontroleerde flexie en extensie van de nek.

A. Unieke vorm: De unieke vorm van de i2i biedt een fundamentele verbinding tussen het hoofd en de nek. De 

suboccipitale en laag occipitale ondersteuning voorkomen overstrekken van de cervicale wervelkolom en biedt 

daarnaast ondersteuning om het hoofd te laten rusten.

D. Het kinkussen  is een dynamische ondersteuning, welke fundamenteel bijdraagd om 

voorover zakken van het hoofd te voorkomen. Wanneer het kinkussen regelmatig en 

systematisch verhoogd en verlaagd wordt is het een uitstekend therapeutisch hulpmiddel 

om de nekspieren te versterken. Het Kinkussen is zorgvuldig ontworpen en vervaardigd 

om obstructie van de luchtwegen te voorkomen. Het gebruik van het kinkussen kan 

helpen bij het voeden en het slikken. Er is ook een speciaal kinkussen ontworpen voor 

personen met een trachea. 

LET OP VEILIGHEID: Het kinkussen mag alleen gebruikt worden onder toezicht van 

zorgverleners, en mag NIET tijdens transport worden gebruikt.
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Maatvoering

In onderstaande tabel kun je de maatvoeringen van de verschillende maten I2I aflezen. Houdt de volgende stappen aan:

 1. Bepaal de juiste maatvoering door de breedte van de nek van de gebruiker te meten. Voorkom dat u een te kleine 

maat kiest.

 2. Kies de profielhoogte. De hoog profiel i2i ondersteund naast de middellijn ook het hoofd sub-occipitaal , terwijl de 

lage i2i met name begeleiding biedt om het hoofd in de middellijn te begeleiden. Een laag profiel werkt perfect i.c.m. de 

stealth ultra, waarbij een tweede hoofdsteun wordt gebruikt.  

(zie prijslijst Stealth Ultra) 

3. Bepaal de armlengte. In het algemeen voldoet de standaard armlengte. De korte variant kan gekozen 

worden als de gebruiker minder ondersteuning nodig heeft en meer bewegingsvrijheid wenst. 

4. Kies extra opties, als een kinkussen, een extra hoes of ooruitsparingen
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 Verstelbare armen geven de mogelijkheid extra ruimte te geven voor het 

achterover wegdraaien van de hoofdsteun. Als het draaipunt van de 

hardware om praktische redenen niet laag genoeg op de voorziening 

gemonteerd kan worden, komen de armen door het te hoge draaipunt van 

de hardware bij het wegzwenken naar boven. De standaard i2i heeft dan 

onvoldoende ruimte en blijft hangen bij de schedelbasis en/of de oren. De 

i2i met verstelbare armen geeft extra ruimte door de armen naar buiten te 

draaien.

Hardware.

De i2i hoofdsteun wordt bevestigd met Stealth 

hardware (metaaldeel). met een 17 mm kogel 

Hierbij is het belangrijk dat de hardware 

achterover wegklapbaar is. De armen van de i2i 

zijn namelijk smaller (nekbreedte) als de afstand 

van de oren. De i2i moet daarom achterover 

wegdraaien over de schouders. Om dit te 

realiseren dient het draaipunt van het 

wegklapmechanisme op de radius van de i2i te 

liggen. Om dit te realiseren zijn er verschillende 

opties. De juiste optie hangt af van de voorziening 

waarop de i2i gemonteerd moet worden. 

De eerste en meest gangbare oplossing is 

om te kiezen voor de  meerassige 

geschakelde neerklapbare hardware, de 

TWB486 FDM. Deze hardware kan 

neergeklapt worden met een pal. Door 

eventueel extra schakels te gebruiken is 

het draaipunt vanuit het perspectief van 

de hoofdsteun altijd op de juiste plaats te 

monteren. Echter als de ontvangstadapter 

voor de hardware te hoog op de 

rugleuning gemonteerd zit, komt het 

draaipunt te hoog te liggen en wordt 

wegzwenken problematisch. in een 

dergelijk geval zal de plaatsing van de 

ontvangstadapter aangepast moeten 

worden, of kan er gekozen worden voor 

een i2i met verstelbare armen. 

Als laatste variant kan er gekozen worden voor de FDM350. Dit is een 

neerklapbare ontvangsadapter. Deze dient op de juiste plaats op de rugleuning 

gemonteerd te worden. Bij gebruik van deze adapter kan vervolgens willekeurige 

stealth hardware (zie volgende pagina) gebruikt worden met een vierkante 

ontvangstbuis van 12,6 x 12,6 mm (andere maat niet mogelijk) De FDM350 is te 

combineren met hulpadapters welke verderop in dit document vermeld staan. 

De FDM350 is te combineren met 'hulp'adapters als rail en buismontage, welke 

verderop in dit document vermeld staan. 

Let op: Bij het  achterover wegzwenken kan het uitstekend profiel aan de onderzijde de wegzwenkbaarheid 

blokkeren.Het kan daarom noodzakelijk zijn om de hardware aan de onderzijde in te korten. 
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Geschakeld Neerklapbaar

De meerassige "geschakelde" hardware is volledig 

instelbaar. Tevens is deze uitbreidbaar met extra schakels. 

Deze hardware is ten behoeve van de i2i verkrijgbaar in 

12,6 x 12,6 mm. Let op icm met i2i is FDM350 noodzakelijk

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. Bijvoorbeeld bij het maken van een transfer. de 

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

ronde buis met groef. Standaard ontvangstadapter 

meegeleverd. 

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. Let op icm met i2i is FDM350 noodzakelijk

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, Let op icm met i2i is FDM350 

noodzakelijk

TWB486 TWB486FDM

De i2i kanworden bevestigd met alle Stealth hardware (metaaldeel). 

We onderscheiden 4 verschillende uitvoeringen: De "rechte", de "meerassige", de meerassige "geschakelde" en de 

meerassige geschakelde "neerklapbare"  De neerklapbare hardware kan zonder meer gebruikt worden in combinatie 

met de i2i De andere 3 soorten hardware moeten gecombineerd worden met de FDM350

Ieder type hardware is verkrijgbaar met een 17 mm kogel of met een 25 mm kogel.

De i2i polsterdelen maken allen gebruik van de 17 mm kogel.

HMO400 HMO476

Recht Meerassig

Commandeur Revalidatie Techniek • Graanmarkt 13 • 1681 PA  Zwaagdijk •  tel. +31 (0)228-568080 



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 i2i hoofdsteunen maken gebruik van 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 i2i hoofdsteun kan 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

 o.a geschikt in combinatie met de i2i hoofdsteunen en een 17 mm Kogel.

De hardware is er in 3 varianten. 

Een volwassen uitvoering met 2 'sprieten' van 225 mm

 een pediatrische uitvoering (smaller) met 2 'sprieten' van 150 mm

en er is een volwassen uitvoering met 4 'sprieten' van 225 mm

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

 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
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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.

Op de i2i hoofdsteun 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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406,07€          

406,07€          

382,53€          

406,07€          

382,53€          

406,07€          

382,53€          

406,07€          

382,53€          

406,07€          

I2I755 i2i Laag Profiel Maat XL

I2I770 i2i Laag Profiel Maat XL met verstelbare armen

I2I756 i2i Laag Profiel Maat XL met korte armen

I2I656 i2i Laag Profiel Maat L met korte armen

I2I671 i2i Laag Profiel Maat L met korte verstelbare armen

382,53€          

406,07€          

382,53€          

I2I771 i2i Laag Profiel Maat XL met korte verstelbare armen

SKi2i455

SKi2i470

SKi2i456

SKi2i471

SKi2i555

SKi2i570

SKi2i556

SKi2i571

SKi2i655

SKi2i670

SKi2i656

SKi2i671

SKi2i755

SKi2i770

SKi2i756

SKi2i771

I2I471 i2i Laag Profiel Maat S met korte verstelbare armen

I2I555 i2i Laag Profiel Maat M

I2I570 i2i Laag Profiel Maat M met verstelbare armen

I2I556 i2i Laag Profiel Maat M met korte armen

I2I571 i2i Laag Profiel Maat M met korte verstelbare armen

I2I655 i2i Laag Profiel Maat L

I2I670 i2i Laag Profiel Maat L met verstelbare armen

I2I250 i2i maat Kind XS SKi2i250 382,53€          

I2I350 i2i maat Kind S SKi2i350

I2I455 i2i Laag Profiel Maat S

I2I470 i2i Laag Profiel Maat S met verstelbare armen

I2I456 i2i Laag Profiel Maat S met korte armen

382,53€          

382,53€          

406,07€          

382,53€          

Artikelnummers I2I Laag Profiel Polsterdelen.

382,53€          

382,53€          

406,07€          

406,07€          

382,53€          

382,53€          

406,07€          

406,07€          

SKi2i751EC

SKi2i721

SKi2i721EC

SKi2i720EC

SKi2i751

I2i720EC i2i Hoog Profiel maat XL met verstelbare armen en ooruitsparingen

I2i621 i2i Hoog Profiel maat L met korte verstelbare armen

I2i621EC i2i Hoog Profiel maat L met korte verstelbare armen en ooruitsparingen

Omschrijving (+ alle polsterdelen behoeven hardware met 17 mm kogel) Artikel Prijs

I2i650EC i2i Hoog Profiel maat L met ooruitsparingen

I2i620 i2i Hoog Profiel maat L met verstelbare armen

I2i620EC i2i Hoog Profiel maat L met verstelbare armen en ooruitsparingen

I2I651 i2i Hoog Profiel maat L met korte armen

SKi2i650EC

SKi2i620

SKi2i620EC

SKi2i651

SKi2i621 406,07€          

SKi2i621EC 406,07€          

I2I751 i2i Hoog Profiel maat XL met korte armen

I2i751EC i2i Hoog Profiel maat XL met korte armen en ooruitsparingen

I2i721 i2i Hoog Profiel maat XL met korte verstelbare armen

I2i721EC i2i Hoog Profiel maat XL met korte verstelbare armen en ooruitsparingen

406,07€          

382,53€          

I2I750 i2i Hoog Profiel maat XL

I2i750EC i2i Hoog Profiel maat XL met ooruitsparingen

I2i720 i2i Hoog Profiel maat XL met verstelbare armen

SKi2i750

SKi2i750EC

SKi2i720

I2I551 i2i Hoog Profiel maat M met korte armen SKi2i551 382,53€          

I2i521 i2i Hoog Profiel maat M met korte verstelbare armen SKi2i521 406,07€          

I2i521EC i2i Hoog Profiel maat M met korte verstelbare armen en ooruitsparingen SKi2i521EC 406,07€          

I2i420 i2i Hoog Profiel maat S met verstelbare armen SKi2i420 406,07€          

I2i420EC i2i Hoog Profiel maat S met verstelbare armen en ooruitsparingen SKi2i420EC 406,07€          

I2I550 i2i Hoog Profiel maat M SKi2i550 382,53€          

I2i550EC i2i Hoog Profiel maat M met ooruitsparingen SKi2i550EC 382,53€          

I2i520 i2i Hoog Profiel maat M met verstelbare armen SKi2i520 406,07€          

I2i520EC i2i Hoog Profiel maat M met verstelbare armen en ooruitsparingen SKi2i520EC 406,07€          

I2i421EC i2i Hoog Profiel maat S met korte verstelbare armen en ooruitsparingen SKi2i421EC 406,07€          

I2I450 i2i Hoog Profiel maat S

I2i450EC i2i Hoog Profiel maat S met ooruitsparingen SKi2i450EC 382,53€          

SKi2i450

I2I451 i2i Hoog Profiel maat S met korte armen SKi2i451 382,53€          

I2i451EC i2i Hoog Profiel maat S met korte armen en ooruitsparingen SKi2i451EC 382,53€          

I2i421 i2i Hoog Profiel maat S met korte verstelbare armen SKi2i421 406,07€          

SKi2i551EC 382,53€          

I2I650 i2i Hoog Profiel maat L SKi2i650 382,53€          

I2i651EC i2i Hoog Profiel maat L met korte armen en ooruitsparingen SKi2i651EC 382,53€          

382,53€          

406,07€          

Artikelnummers I2I Hoog Profiel Polsterdelen .

382,53€          

Artikel PrijsOmschrijving (+ alle polsterdelen behoeven hardware met 17 mm kogel)

I2i551EC i2i Hoog Profiel maat M met korte armen en ooruitsparingen
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I2I760 Standaard kinkussen maat XL SKi2i760 88,28€            

I2I761 Trachea kinkussen maat XL SKi2i761 117,70€          

I2I561 Trachea kinkussen maat M SKi2i561 117,70€          

I2I660 Standaard kinkussen maat L SKi2i660 88,28€            

I2I661 Trachea kinkussen maat L SKi2i661 117,70€          

I2I460 Standaard kinkussen maat S SKi2i460 88,28€            

I2I461 Trachea kinkussen maat S SKi2i461 117,70€          

I2I560 Standaard kinkussen maat M SKi2i560 88,28€            

I2I261 Trachea kinkussen maat Kind XS SKi2i261 117,70€          

I2I360 Standaard kinkussen maat Kind S SKi2i360 88,28€            

I2I361 Trachea kinkussen maat Kind S SKi2i361 117,70€          

I2I756c Losse hoes voor i2i Laag Profiel maat XL korte armen SKi2i756c 88,28€            

Artikelnummers I2I Kinkussen

Omschrijving (+ alle polsterdelen behoeven hardware met 17 mm kogel) Artikel Prijs

I2I260 Standaard kinkussen maat Kind XS SKi2i260 88,28€            

I2I655c Losse hoes voor i2i Laag Profiel maat L SKi2i655c 88,28€            

I2I656c Losse hoes voor i2i Laag Profiel maat L korte armen SKi2i656c 88,28€            

I2I755c Losse hoes voor i2i Laag Profiel maat XL SKi2i755c 88,28€            

I2I555c Losse hoes voor i2i Laag Profiel maat M  SKi2i555c 88,28€            

I2I556c Losse hoes voor i2i Laag Profiel maat M korte armen SKi2i556c 88,28€            

I2I456c Losse hoes voor i2i Laag Profiel maat S korte armen SKi2i456c

88,28€            

88,28€            

I2I250c Losse hoes voor i2i maat Kind XS SKi2i250c 88,28€            

I2I350c Losse hoes voor i2i maat Kind S SKi2i350c 88,28€            

I2I455c Losse hoes voor i2i Laag Profiel maat S  SKi2i455c

I2I651c Losse hoes voor i2i Hoog Profiel maat L korte armen SKi2i651c 88,28€            

I2I750c Losse hoes voor i2i Hoog Profiel maat XL  SKi2i750c 88,28€            

I2I751c Losse hoes voor i2i Hoog Profiel maat XL korte armen SKi2i751c 88,28€            

I2I550c Losse hoes voor i2i Hoog Profiel maat M  SKi2i550c 88,28€            

I2I551c Losse hoes voor i2i Hoog Profiel maat M korte armen SKi2i551c 88,28€            

I2I650c Losse hoes voor i2i Hoog Profiel maat L  SKi2i650c 88,28€            

Artikelnummers I2I Losse hoezen

Omschrijving (+ alle polsterdelen behoeven hardware met 17 mm kogel) Artikel Prijs

I2I450c Losse hoes voor i2i Hoog Profiel maat S  SKi2i450c 88,28€            

I2I451c Losse hoes voor i2i Hoog Profiel maat S korte armen SKi2i451c 88,28€            

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

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

FDM350 wegklapbare ontvangstadapter (tbv metaaldeel 12,6 x 12,6 mm)

HMO475-17 Hardware Meerassig (12,6x12,6 mm) met 17 mm Kogel SMHMO4757 175,55€          

Artikel

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

435,49€          

242,55€          

   +

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

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

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

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

SMFDM350

Hardware "Meerassig" / Multi-Axis

Omschrijving Prijs

Hardware "Recht" / Straight

Artikelnummers Hardware

173,25€          

HMO400-17 Hardware recht met 17 mm Kogel (12,6x12,6 mm) SMHMO4007 147,13€          

Hardware "Geschakeld" / Multi Axis Link style 

TWB485-17 Hardware Geschakeld (12,6x12,6 mm) met 17 mm Kogel SMTWB4857
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SMSUNS9BHW

235,40€          

Veerblok / Tone deflector

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

SUNS9-B-HW Pediatrisch wegzwenkbaar metaaldeel tbv max 2 temporaalkussens 364,87€          

Ontvangstadapters

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

Artikelnummers Opties

Omschrijving Artikel Prijs

TD100 veerblok voor 17 mm kogel. SMTD100

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

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

SUS9-B-HW Wegzwenkbaar metaaldeel tbv max 2 temporaalkussens SMSUS9BHW 364,87€          

SUS9DL-DB Wegzwenkbaar metaaldeel tbv max 4 temporaalkussens SMSUS9DLDB 559,08€          

HMO-OB rail tbv ontvangstadapter (breedte verstelling)

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

POA

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 

Temporale polsterdelen

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

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

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€          

SMHMOOB 58,85€            

SBM300U Verloopplaat tbv ontvangstadater SMSBM300U 58,85€            

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