De ergonomische vorm staat garant voor een hoogwaardig zit- c.q. ligcomfort en een optimale werkhouding.
De Ballerine is veelzijdig traploos instelbaar en leverbaar in verschillende varianten.
Nederlands fabricaat, Gepatenteerd, Arbo gekeurd voorzien van alle certificaten m.b.t. brandwerendheid,
constructie.

-Bekleding is speciaal behandeld tegen verkleuring en verharding, bij gebruik van oliën, balsems en crèmes.
-Het schuim in de behandelstoel is van een gesloten structuur, dit houdt in dat de stoel niet na veelvuldig gebruik
in gaat zakken.
-De kussens (rug en been) zijn zo samengesteld dat buik of rugligging het hoogste comfort beidt aan de cliënt..
-Kleur wit. Andere kleuren tegen meerprijs leverbaar.
-Verwarming, massage armsteunen, zwenkwielen, open hoofdsteun, steunrol, stoelhoes tegen meerprijs
leverbaar.
-Uw bestelling leveren wij persoonlijk af, waarbij u tevens wegwijs wordt gemaakt in het gebruik..
-5 Jaar volledige garantie op fabrieksfouten.
-Eventuele reparaties zijn bij ons in eigen beheer en worden zo nodig binnen 24 uur uitgevoerd.

Ballerine MC210 (Art.code: 12210)
Traploze elektrische hoogteverstelling en traploze gasveerondersteunde
mechanische versnelling van rugsteun, beensteun en zithoek.

€ 2395,Ballerine MC220 (Art.code: 12220)
Traploze elektrische verstelling van hoogte en zithoek en traploze
gasveerondersteunde mechanische verstelling van rug- en beensteun.

€ 2595,Ballerine MC 240 (Art.code 12240)
Alle functies, t.w. hoogte, zithoek, rug- en beensteun, zijn traploos
elektrisch verstelbaar.

€ 2895,Massagehoofdsteun met gezichtsuitsparing voor MC 211, MC 221, MC 241

Massagearmsteunen voor MC 211, MC 221, MC 241

Toebehoren los:
Armsteunen
Hoofdsteun
Verwarming

€ 115,€ 155,€ 290,-

Ballerine compleet:
(Massagehoofdsteun (met gezichtsuitsparing)
Massagearmsteunen (beide zijden bekleed)
Steunrol (Halfrond)
Badstofhoezenset t.b.v. MC 241
Badstofhoezenset t.b.v. Massagehoofdsteun (5 stuks per set)
Gratis thuis bezorgd en geïnstalleerd
Garantie: 2 jaar op de stoel / 5 jaar op de motoren

€ 3279,Breedte:

68 cm (incl. armsteunen) / Armsteunen zijn wegklapbaar

Lengte in zitpositie:

130 cm

Lengte in massagepositie:

188 - 204 cm (variabel door uitschuifbare hoofdsteun)

Hoogte:

variabel 57 - 80 cm (afwijkende hoogte op verzoek)

Voltage:

220 V / 24 V (andere voltages op verzoek)

Gewicht:

82 Kilo

Maatschets:

Toegesneden op de praktijk en langdurig getest, vertegenwoordigt de Vitalité zonder
enig voorbehoud ons motto: Harmonie tussen mens en materie. Deze behandel-/massagetafel biedt,
naast het harmonische en elegante design, optimaal comfort, dat gebaseerd is op de
laatste inzichten op ergnomisch en anatomisch gebied.

Het anatomisch gevormde kussen en de uitgekiende vorm van armsteunen en neusgat resulteren in
een hoger niveau van ontspanning, voorkomen pijnlijke drukpunten, geven een gevoel van geborgenheid
en garanderen een stabiele ligging. Hierdoor heeft de Vitalité een zeer positieve invloed op elke vorm van
behandeling en massage en draagt tevens bij aan een optimale werkpositie.

Breedte:

90 cm (incl. armsteunen) / 60 cm (excl. armsteunen)

Totale lengte:

195 cm (incl. armsteunen)

Voltage:

220 V / 24 V (andere voltages mogelijk op verzoek)

Gewicht:

ca. 102 Kilo

€ 2295,-

(excl. Btw)

Met wegklapbare armsteunen:

€ 2595,-

(excl. Btw)

Vitalité Compleet:
De stoel met een compleet pakket erbij:
Steunrol, badstofhoezenset t.b.v. basisdeel en vaste armsteunen
Badstofhoezenset t.b.v. massagehoofdsteun (5 stuks per set)
Badstofhoezenset t.b.v. wegklapbare armsteunen

€ 2871,-

(excl. Btw)

Maatschets:

Toebehoren:

Zwenkwielen
Steunrol halfrond
Badstof hoezenset Basis voor Vitalite
Badstofhoezenset Hoofdsteun Vitalite
Badstof hoezenset Wegklapbare armsteunen Vitalite
Badstof hoezenset Ballerine

€ 91.‐
€ 60.‐
€ 45.‐
€ 54.‐
€ 19.‐
€ 45.‐

Al het meubilair is te bezichtigen bij Slendersbeauty en Pedimed.

