PRIJSLIJST L3

tot Juli 2015

ZADELKRUK

De nieuwe MIJNVORM® zadelkruk L3 is de nieuwe standard in Europa, wij
zijn ons ervan bewust dat ieder mens anders is, elke professional zijn eigen
middelen heeft om het beroep in een bepaalde omgeving uit te oefenen.

DE NIEUWE
STANDAARD IN
ZADELKRUKKEN
Daarom hebben wij de nieuwe standaard zadelkruk zo compleet mogelijk
gemaakt. In Nederland geproduceerd met mensen uit de regio én met
materialen uit de regio. Een echt Nederlands product!
De zadelkruk is naar behoefte aan te passen met 4439 verschillende
mogelijkheden.
En daar zijn we trots op!

v.a. € 169,01

L3 ZADELKRUK

Standaard uitvoering van het model

L3 zadelkruk

v.a. € 215,-

Je zoek t een com ple te u itrustin g, hieronder een opsomming van wat er
w at er standaard op een MIJN VORM® zadelkruk zit;

ZITTING
Kern:
Materiaal:
Breed:
Diep:

gevormd hout bestaande uit één stuk
60 mm dik HR koudschuim (HR42)
420 mm
350 mm

BEKLEDING
Materiaal:
Stiknaden:
Afwerking:

kunstleder, zwart
dubbel, 794 steken
stoffen onderzijde

MECHANIEK
ALU:
hoogte

gepolijst aluminium blok met vaste zithoek, hendel van de
verstelling naar wens links, recht of voor onder de zitting

GASVEER
Klasse:
Kleur:
Kracht:
Hoogte:

III
zwart
300 N
Maat: M, 590 – 780 mm (onbelast gemeten)

WIELEN
Diameter:
Uitvoering:

Ø 65 mm
Harde uitvoering, vrijlopend, ‘geruisloze pin’ uitvoering

KRUISVOET
Diameter:
Materiaal:
Getest:

Ø 560 mm
kunststof (polyamide met 66% glasvezelversteking)
ANSI-BIFMA

L3 PUR zadelkruk

v.a. € 169,-

Net zo compleet alleen met een zitting van onverwoestbaar polyurethaan, ten opzichten
van de L3 heeft de L3 PUR de gelijke standaard uitrusting, alleen de zitting is anders;

ZITTING
Kern:
Materiaal:
Breed:
Diep:

gevormd hout bestaande uit één stuk
50 mm dik polyurethaan (50 Shore A) zwart
370 mm
300 mm

60 mm

GARANTIE
Mechaniek:
5 jaar
Bewegende delen: 5 jaar
Bekleding:
1 jaar tegen doorslijten
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KIES HIER

de upgrade die je wenst

UPGRADE

L3

L3
PUR

Meerprijs
€

Valencia™ kies 1 kleur uit de collectie (49 kleuren)

o

●

28

Silvertex™ kies 1 kleur uit de collectie (43 kleuren)

o

●

30

Valencia™ TWO TONE kies 2 kleuren uit de collectie (49 kleuren)

o

●

35

Silvertex™ TWO TONE kies 2 kleuren uit de collectie (43 kleuren)

o

●

37

Stamskin™ zwart, rood, blauw of appel groen

o

●

30

Andere bekleding of eigen stof, air brush op FOAM JACKET

o

●

aanvraag

FOAM JACKET 3mm dikke flexibele coating, zwart, wit, grijs, geel, groen of rood

o

O

50

Kleur van de stiknaad; zwart, wit, blauw, groen, rood, grijs, bruin, oranje, geel, paars of roze

o

●

0

STIKNAAD HALF, rondom gestikt met 588 dubbele steken

o

●

0

STIKNAAD MAX, rondom en over het zitvlak gestikt met 794 dubbele steken

o

●

0

Extra dik geschuimd, 20mm dikker HR koudschuim (met uitzondering van de standaard kunstlederen bekleding)

o

●

25

Extra dik geschuimd, 20mm dikker NASA traagschuim (met uitzondering van de standaard kunstlederen bekleding)

o

●

30

Kunststof afdekkap onder de zitting in plaats van stoffen afwerking (vilt)

o

●

8

BEKLEDING

AFWERKING

Vragen?
Alle prijzen in Euro's, exclusief BTW, af fabriek Swolgen Nederland afwijkingen in prijzen onder voorbehoud.

● Niet beschikbaar

O Optioneel

Bel +31 (0)77 – 4000544 of mail sales@mijnvorm.nl
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KIES HIER

de upgrade die je wenst

UPGRADE

L3

L3
PUR

Meerprijs
€

Wielen Ø 65mm met zacht loopvlak, en geruisloze pin, interval geremd

o

o

5

Wielen Ø 50mm met zacht loopvlak, balast geremd

o

o

12

Glijders 55mm hoog

o

o

0

Industrie gelagerde wielen Ø 40mm met zacht loopvlak, vrij lopend

o

o

12

TENTE® industrie gelagerde wielen Ø 75mm met zacht loopvlak, vrijlopend (voor cleanrooms)

o

o

60

ESD wielen

o

o

aanvraag

Gepolijst aluminium kruisvoet Ø 500mm (ANSI-BIFMA getest)

o

o

15

Gepolijst aluminium kruisvoet Ø 600mm (ANSI-BIFMA getest)

o

o

25

Zwart poedercoat aluminium kruisvoet Ø 500mm (ANSI-BIFMA getest)

o

o

18

Zwart poedercoat aluminium kruisvoet Ø 600mm (ANSI-BIFMA getest)

o

o

28

RAL kleur kruisvoet gepoedercoat

o

o

aanvraag

WIELEN

KRUISVOET

Vragen?
Alle prijzen in Euro's, exclusief BTW, af fabriek Swolgen Nederland afwijkingen in prijzen onder voorbehoud.

● Niet beschikbaar

O Optioneel

Bel +31 (0)77 – 4000544 of mail sales@mijnvorm.nl
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KIES HIER

de upgrade die je wenst

UPGRADE

L3

L3
PUR

Meerprijs
€

Gasveer klasse III, zwart, MAAT: S+, S, M of L

o

o

6

Gasveer klasse III, verchroomd, MAAT: S+, S, M of L

o

o

7,50

Gasveer met voet bediening en hand bediening, verchroomd, MAAT: M

o

o

180

Gasveer afdekhuls, kunststof met gladde afwerking, zwart (t/m gasveer maat M)

o

o

5

ALU mechaniek, vaste zithoek, gepolijst aluminium blok met hendel voor hoogte verstelling

o

o

0

PRO mechaniek, verstelbare zithoek, d.m.v. lamellen techniek. Basispositie: +2° Kantelverstelling: +13°

o

o

50

BIOMECH mechaniek, beweegbare zithoek, 360° bewegelijke rubber kogel, LGA getest en gekeurd tot 100KG

o

o

100

Rug GROOT (inclusief PRO mechaniek)

o

o

225

Rug KLEIN (inclusief PRO mechaniek)

o

o

210

o

o

aanvraag

GASVEREN

MECHANIEKEN

RUGLEUNING

ARMLEGGERS
Set armleggers in hoogte verstelbaar en draaibaar met zacht PU opdek

Vragen?
Alle prijzen in Euro's, exclusief BTW, af fabriek Swolgen Nederland afwijkingen in prijzen onder voorbehoud.

● Niet beschikbaar

O Optioneel

Bel +31 (0)77 – 4000544 of mail sales@mijnvorm.nl
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KIES HIER

de upgrade die je wenst

UPGRADE

L3

L3
PUR

Meerprijs
€

Gemonteerd en voorzien van plastic beschermhoes i.p.v. voor gemonteerd in doos

o

o

0

10 jaar garantie in plaats van de gebruikelijke 5 jaar

o

o

aanvraag

Dropshippen binnen Nederland, voor gemonteerd in doos

o

o

15

Dropshippen binnen EU, voor gemonteerd in doos

o

o

45

Gemonteerd afgeleverd inclusief zitinstructie (binnen Nederland)

o

o

aanvraag

LEVERING

Vragen?
Alle prijzen in Euro's, exclusief BTW, af fabriek Swolgen Nederland afwijkingen in prijzen onder voorbehoud.

● Niet beschikbaar

O Optioneel

Bel +31 (0)77 – 4000544 of mail sales@mijnvorm.nl
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DE UPGRADES
hoe ziet het eruit?

BEKLEDING

Gestoffeerd in 1 kleur

Valencia™ detail
Behandeld met: PERMABLOK3
Voor specificaties download de stoffenkaart

Silvertex™ detail
Behandeld met: PERMABLOK3 & SILVERGUARD
Voor specificaties download de stoffenkaart

Gestoffeerd in 2 kleuren TWO TONE

FOAM JACKET, 100% naadloos, zowel de boven als
onderzijde.
Ook naadloos te stofferen met Valencia™ of Silvertex™
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DE UPGRADES
hoe ziet het eruit?

AFWERKING

STIKNAAD MAX, rondom gestikt en over het zitvlak
waardoor het zitvlak uit drie vlakken bestaat, met dubbele
steeknaad, 794 steken die in verschillende kleuren
verkrijgbaar zijn

Standaard geschuimde L3 zadelzitting met standaard
kunstlederen bekleding, afgewerkt met 794 dubbele
stiknaden

Extra dik geschuimd met 20mm HR koudschuim of NASA
traagschuim voor extra comfort en het opvullen van de punt
waardoor minder druk bij de genitaliën ontstaat

STIKNAAD MAX, rondom gestikt waardoor het zitvlak uit
‘één stuk bestaat, met dubbele steeknaad, 794 steken die in
verschillende kleuren verkrijgbaar zijn

(OEM) in elke RAL kleur te verkrijgbaar, vraag naar de
voorwaarden
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DE UPGRADES
hoe ziet het eruit?

WIELEN

ESD wielen in verschillende maten en uitvoeringen.
Geschikt voor harde en zachte ondergrond

Wielen Ø 65mm met zacht loopvlak
Geschikt voor harde en zachte ondergrond
Maakt geen geluid door de geruisloze pin

Glijders Ø 38mm en 550mm hoog
Geschikt voor harde en zachte ondergrond

Industrie gelagerde wielen Ø 40mm met zacht loopvlak,
vrij lopend. Geschikt voor harde en zachte ondergrond

TENTE® industrie gelagerde wielen Ø 75mm met zacht
loopvlak, geschikt voor harde ondergrond, vrijlopend
Geschikt voor o.a. de gezondheidszorg; gemakkelijk schoon
te maken
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DE UPGRADES
hoe ziet het eruit?

KRUISVOETEN

Gepolijst aluminium kruisvoet Ø 600mm
(ANSI-BIFMA getest)

Gepolijst aluminium kruisvoet Ø 500mm
(ANSI-BIFMA getest)

Zwart poedercoat aluminium kruisvoet Ø 500mm
(ANSI-BIFMA getest)

Zwart poedercoat aluminium kruisvoet Ø 600mm
(ANSI-BIFMA getest)

(OEM) in elke RAL kleur te verkrijgbaar, vraag naar de
voorwaarden
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DE UPGRADES
hoe ziet het eruit?

GASVEREN
Gasveer klasse III zwart of verchroomd, het hart van de kruk
verkrijgbaar in verschillende maten,
OEM mogelijkheden, vraag naar de voorwaarden

Voetbediening, verchroomde gasveer (maat M) gasveer met
de voet als wel met de hand te bedienen

S

S+

M

L

(onbelast gemeten)

(onbelast gemeten)

(onbelast gemeten)

(onbelast gemeten)

490 – 620 mm

450 – 650 mm

590 – 780 mm

650 – 900 mm
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DE UPGRADES
hoe ziet het eruit?

MECHANIEKEN
ALU (standaard)

Gepolijst aluminium blok met vaste zithoek, voorzien van
hendel voor hoogte verstelling, hendel kan naar wens
rechts, links of voor onder de zitting geplaatst worden

PRO

Kantelmechaniek met zithoek verstelling d.m.v. lamellen
Baissepositie: +2° Zithoek: +13°

BIOMECH

Mechaniek met beweegbare zithoek d.m.v. 360° rubber
kogel die de zitting met het lichaam mee laat bewegen.
LGA getest en gekeurd tot 100 KG
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DE UPGRADES
hoe ziet het eruit?

ARMLEGGERS

RUGLEUNINGEN

Armleggers, set. In hoogte verstelbaar, draaibaar en naar
voor en achter te verschuiven zacht PU opdek.
Verkrijgbaar in glasvezel versterkt polyamide of met
gepolijst aluminium steun

Rugleuning KLEIN, gestoffeerde voor en achterzijde met
luxe dubbele stiknaad met 231 steken rondom.
Afmeting: 220mm breed, 260mm hoog.
Vulling: 40mm HR koudschuim + 20mm NASA traagschuim
Zit kanteling t.o.v. PRO mechaniek: +7° tot -6°
Rugleuning kanteling: +4° tot -21°

Rugleuning GROOT, gestoffeerde voor en achterzijde met
luxe dubbele stiknaad met 312 steken rondom.
Afmeting: 357mm breed, 256mm hoog.
Vulling: 40mm HR koudschuim
Zit kanteling t.o.v. PRO mechaniek: +7° tot -6°
Rugleuning kanteling: +4° tot -21
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PRIJZEN

Postadres

Alle prijzen zijn ex BTW & leverkosten. Fouten onder voorbehoud.

Gasthuistraat 11
NL- 5961 GA HORST.

BETALING
Na ontvangst van de betaling wordt het product of in productie genomen of

Showroom & kantoor

verzonden vanaf ons magazijn, afhankelijk van uw order.

Hulsweg 6 [hanger 18]
NL- 5866 CL SWOLGEN

ORDERS
Moeten schriftelijk worden ingediend.

Productie & magazijn
Hulsweg 6 [hanger 25-27]

ORDER KOSTEN

NL-5866 CL SWOLGEN

Afhankelijk van uw order grote.

+31 (0)77 - 4000544

LEVERING
Leveringen worden per stuk of per pallet gedaan door de op dat
moment beste aanbieder, FedEx, GLS, UPS, DPD, Post.nl, ect.

sales@mijnvorm.nl
mijnvorm.nl
/mijnvorm

