
Wie wil geen 
SUPERIEURE TAFEL? 

Geldig van 28/03 tot 27/05 2016.
KRIJG MEER VOOR MINDER GELD!
Koop een superieure tafel, maar 
betaal de prijs van het basismodel!

QUEST DUOLYS DENEO



PROMOTAL ACTIE
(Geldig van 28/03/2016 tot 27/05/2016)

Deforce Medical BVBA
Nijverheidsstraat 1
8850 Ardooie

Tel: 051/311 911
Fax: 051/315 036

info@deforcemedical.be
www.deforcemedical.be Alle prijzen zijn inclusief BTW.

Duolys
Hoogte verstelbaar van 49 tot 95 cm  -  Lengte 200 cm - Breedte 73 cm - Belastbaar tot 200 kg  
- inclusief 2 papierrolhouders en kunststof spoelbekken - Hoofddeel verstelbaar dmv gasveer  
- middendeel elektrisch verstelbaar dmv handbediening
BASISMODEL = ref.150130
150130 Duolys elektrische hoog-laagtafel met hielsteunen 4208,38 € 3998 € = 5% VOORDEEL
150132 Duolys elektrische hoog-laagtafel met hielsteunen 4704,48 € 3998 € = 15% VOORDEEL
 inclusief Block ‘n Roll wieltjes
150131 Duolys elektrische hoog-laagtafel met beensteunen 4778,29 € 3998 € = 16% VOORDEEL
 inclusief Block ‘n Roll wieltjes

Deneo
Ideaal voor behandelingen in kleine ruimten. Aanbevolen als bloedafnamestoel.
Kan 360° draaien (model 150141/150142/150143) - Model 150142 is hydraulich verstelbaar in de hoogte.
Belastbaar tot 200 kg - kantelbaar in eerste hulp positie - inclusief verstelbare armsteunen
Alle modellen zijn voorzien van Sit & Go behalve ref 150140.
BASISMODEL = ref.150140
150140 Deneo behandelingsstoel - met vaste hoogte - zonder rotatie 2015,86 € 1899 € = 6% VOORDEEL
150141 Deneo behandelingsstoel - met vaste hoogte - met rotatie 2259,07 € 1899 € = 16% VOORDEEL
150142 Deneo behandelingsstoel 2684,99 € 1899 € = 30% VOORDEEL
 met variabele hoogte (hydraulisch hoog/laag) + rotatie
150143 Deneo behandelingsstoel op wieltjes ,vaste hoogte met rotatie 2447,83 € 1899 € = 22% VOORDEEL



Quest
Hoogte verstelbaar van 49 tot 92 cm  -  Lengte 202 cm - Breedte 65 of 73 cm volgens gekozen ligvlak
Belastbaar tot 200 kg - inclusief papierrolhouder
Hoofddeel verstelbaar dmv gasveer - middendeel elektrisch verstelbaar dmv handbediening
Allerlei bijkomende opties mogelijk : voetbediening, beensteunen,…
BASISMODEL = ref.150120
150120 Quest elektrische hoog-laag tafel - plat ligvlak 65cm 2562,78 € 2399 € = 6% VOORDEEL
150121 Quest elektrische hoog-laag tafel - plat ligvlak 65cm  2589,40 € 2399 € = 7% VOORDEEL
 + hellende functie (trendelenburg en anti-tendelenburg)
150120 + 150122 Quest elektrische hoog-laag tafel - plat ligvlak 65cm 2981,44 € 2399 € = 20% VOORDEEL
               + Rollend onderstel (Block ‘n Roll)
150121 + 150122 Quest elektrische hoog-laag tafel - plat ligvlak 65cm 3006,85 € 2399 € = 20% VOORDEEL
               + hellende functie (trendelenburg en anti-tendelenburg)
               + Rollend onderstel (Block ‘n Roll) 
150127 Quest elektrische hoog-laag tafel - plat ligvlak 65cm 3187,14 € 2399 € = 25% VOORDEEL
               + hellende functie (trendelenburg en anti-tendelenburg)
               + Rollend onderstel (Block ‘n Roll)
               + Elektrische rugverstelling

Quest Lux
Idem Quest maar met gevormd ligvlak.
BASISMODEL = ref.150128
150128 Quest Lux elektrische hoog-laag tafel - gevormd ligvlak 73 cm 3055,25 € 2849 € = 7% VOORDEEL
150129 Quest Lux elektrische hoog-laag tafel - gevormd ligvlak 73 cm  3081,87 € 2849 € = 8% VOORDEEL
  + hellende functie (trendelenburg en anti-trendelenburg)
150128 + 150122 Quest Lux elektrische hoog-laag tafel - gevormd ligvlak 73 cm 3473,91 € 2849 € = 18% VOORDEEL
               + Rollend onderstel (Block ‘n Roll)
150129 + 150122 Quest Lux elektrische hoog-laag tafel - gevormd ligvlak 73 cm 3499,32 € 2849 € = 19% VOORDEEL
               + hellende functie (trendelenburg en anti-tendelenburg)
               + Rollend onderstel (Block ‘n Roll) 
150139 Quest Lux elektrische hoog-laag tafel - gevormd ligvlak 73 cm 3679,61 € 2849 € = 23% VOORDEEL
               + hellende functie (trendelenburg en anti-tendelenburg)
               + Rollend onderstel (Block ‘n Roll)
               + Elektrische rugverstelling
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MIDMARK-RITTER ACTIE
(Geldig van 28/03/2016 tot 27/05/2016)

Deforce Medical BVBA
Nijverheidsstraat 1
8850 Ardooie

Tel: 051/311 911
Fax: 051/315 036

info@deforcemedical.be
www.deforcemedical.be Alle prijzen zijn inclusief BTW.

Ritter
150061 Ritter 204 met Seamless bekleding    2659,58 € 2250 €
- 3 laden aan zijkant links en rechts te openen en 2 laden vooraan + ingebouwd opstapje
- rugleuning verstelbaar d.m.v. gasveer - skaibekleding is gemakkelijk vervangbaar
- ingebouwde papierrolhouder en gynaecologische hielsteunen
- Soft Touch 72Bx143(187)Lx82H cm - Seamless 72Bx151(193)Lx84H cm
- 8 beschikbare standaardkleuren

150046 Ritter 222 - Elektrisch hoog-laag tafel - Seamless bekleding  6281,11 € 4999 €
- Hoogte van 45,7 cm tot 94 cm - rugleuning verstelbaar d.m.v. gasveer
- Breedte 67,3 c / Lengte 146,1 cm (189 met voetsteunen uitgeklapt)
- 8 beschikbare standaardkleuren

+ bijpassend tabouret  
ref.150044  

ter waarde van 331,54 €, 
Voor slechts 1 €

Keuze uit 8 Ritter kleuren:


