
Polsterdelen Knie ondersteuning

KN1ADD-TRK / Hardware kniesteun wegzwenkbaar rail montage SPKN1ADDTR 271,43€                    

KN1ADD / Hardware kniesteun buismontage 26mm SPKN1ADD26 248,33€                    

KN1ADD-1 1/4 / Hardware kniesteun buismontage 32 mm SPKN1ADD32 248,33€                    

KN1ADD-1 3/8 / Hardware kniesteun buismontage 35 mm SPKN1ADD35 248,33€                    

Omschrijving Artikelnr Prijs

KN1ADD3x10-R / Buigbaar omvattend gevormd polsterdeel rechts SPKN1ADD1R 86,63€                       

Hardware Knie ondersteuning

KN1ADD3 / Rond polsterdeel met diameter 7,6 cm SPKN1ADD3 82,50€                       

KN1ADD4 / Rond polsterdeel met diameter 10,2 cm SPKN1ADD4 82,50€                       

KN1ADD3x10-L / Buigbaar omvattend gevormd polsterdeel links SPKN1ADD1L 86,63€                       

Vaste buismontage tbv beensteun

Vaste beensteun montage tbv buisdiameter 26,32 of 35 mm

Wegzwenbare montage op rail aan het 

zitframe.

Er zijn 2 verschillende soorten hardware. 

Een vaste buismontage (in 3 maten) tbv montage op de beensteun en een 

wegzwenkbare railmontage tbv bevestiging op het zitframe. links en rechts 

zijn universeel.

Rond 10,2 cm

Buigbaar omvattend polsterdeel

Bevestiging kan aan zitframe of aan beensteunen. Systeem 

dus bruikbaar bij centrale beensteun!

Stealth Positioneringsmateriaal: Knie ondersteuning.
Prijslijst geldig tot eerstvolgende wijziging of tot uiterlijk 31-12-2018

Knie-ondersteuning

We onderscheiden 2 verschillende type polsterdelen. Een ronde variant en 

een gebogen variant. de gebogen variant geeft rondom steun en is 

individueel buigbaar om een goede positionering te geven.  Deze steun is 

ideaal om onderuit zakken te voorkomen. De ronde variant is plat en wordt 

lateraal geplaatst. zodat het been niet naar buiten kan vallen. De 

polsterdelen zijn opgebouwd uit een metalen schaal met stevige toplaag 

van gesloten celrubber, met daaromheen een afneembare en wasbare 

hoes van neopreen. 

Rond 7,6 cm

Stealth's unieke en aanpasbare swing-out-kniesteun 

hardware en pad combinaties bieden meerdere voordelen.  

Door de speciefieke hardware kan laterale support worden 

aangeboden waar nodig. en door het kogelgewricht sluit 

deze perfect aan. Tevens kan de steun zowel bevestigd 

worden op het zitframe of op de beensteunen. Handig 

want dan kan wegzwenken van de knie-ondersteuning 

onafhankelijk van de beensteunen. 
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