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TWN EXSTREAM



De nieuwe MIJNVORM® TWN-serie is de nieuwe standaard in Europa, wij zijn ons 

ervan bewust dat alle cliënten van u anders zijn en daarom hebben we de bank zo 

ontworpen dat u uw cliënt in elke denkbare positie kunt laten liggen én zitten! Terwijl 

het lichaam maximaal ondersteund wordt.

DE NIEUWE
STANDAARD IN 
BEHANDELEN
Daarom hebben wij de nieuwe behandelbak zo compleet mogelijk gemaakt.

In Nederland geproduceerd met mensen uit de regio én met materialen uit de 

regio. Een echt Nederlands product!

En daar zijn we trots op!

De TWN serie is naar behoefte aan te passen en leverbaar in 2 verschillende 

stof soorten, 94 verschillende kleuren bekleding en 207 frame kleuren.

v.a. € 2349,-
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TWN INK-T Standaard uitvoering

TWN INK-T behandelbank v.a.  € 2349,-
Je zoekt een comple te u it rust ing, hieronder een opsomming van wat er 

wat er  standaard op een MIJNVORM® behandelbank zi t ;

ZITTING, RUG & BEENSTUKKEN

Kern: MDF hout

Materiaal: 40 mm dik HR koudschuim (HR42)

Max. gewicht: 200 KG belast

Rugleuning: 850 mm lang, 550 mm breed, incl. losse verstelbare hoofdsteun

Zitting: 480 mm lang, 550 mm breed

Been stukken: 380 mm lang, 550 mm breed totaal

BEKLEDING

Materiaal: Valencia™ zwart, behandeld met 

Stiknaden: geen, compleet naadloos gestoffeerd

Afwerking: stoffen onderzijde zitting en been stukken, rug door gestoffeerd

MECHANIEK

Frame : 3 mm dik koker profiel, gepoedercoat in de kleur zwart 

Rug & benen: 180 graden kantelbaar d.m.v. hydraulische gasveren.

Hoogte: 600 mm t/m 1200 mm d.m.v. LINAK® moter met handbediening

WIELEN

Diameter: Ø 100 mm TENTE® met schop rem

Uitvoering: zachte uitvoering, vrijlopend, max 400 KG dynamisch belast

GARANTIE

Constructie: 20 jaar

Motoren: 3 jaar

Hydrauliek: 3 jaar

03

TWN EXSTREAM v.a.  € 2549,-
Je zoekt een comple te u it rust ing, hieronder een opsomming van wat er 

wat er  standaard op een MIJNVORM® behandelbank zi t ;

TWN EXSTREAM Standaard uitvoering

ZITTING, RUG & BEENSTUKKEN

Kern: MDF hout

Materiaal: 40 mm dik HR koudschuim (HR42)

Max. gewicht: 200 KG belast

Rugleuning: 850 mm lang, 550 mm breed incl. losse verstelbare hoofdsteun

Zitting: 480 mm lang, 550 mm breed

Been stukken: 380 mm lang, 550 mm breed totaal

BEKLEDING

Materiaal: Valencia™ zwart, behandeld met 

Stiknaden: geen, compleet naadloos gestoffeerd

Afwerking: stoffen onderzijde zitting en been stukken, rug door gestoffeerd

MECHANIEK

Frame : 3 mm dik koker profiel, gepoedercoat in de kleur zwart 

Rug & benen: 180 graden kantelbaar d.m.v. hydraulische gasveren.

Hoogte: 530 mm t/m 1100 mm d.m.v. 2 x LINAK® moter met handbediening

WIELEN

Diameter: Ø 100 mm TENTE® met schop rem

Uitvoering: zachte uitvoering, vrijlopend, max 400 KG dynamisch belast

GARANTIE

Constructie: 20 jaar

Motoren: 3 jaar

Hydrauliek: 3 jaar



JOHN



UPGRADE INK-T EXSTREAM Meerprijs

€

BEKLEDING
Valencia™ kies 1 kleur uit de collectie (49 kleuren) o o 0

Silvertex™ kies 1 kleur uit de collectie (43 kleuren) o o 0

Valencia™ TWO TONE kies 2 kleuren uit de collectie (49 kleuren) o o 50

Silvertex™ TWO TONE kies 2 kleuren uit de collectie (43 kleuren) o o 75

Stamskin™ zwart, rood, blauw of appel groen, 1 kleur o o aanvraag

Logo geborduurd in het hoofdkussen (in .eps of .ai bestand aangeleverd) o o aanvraag

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

AFWERKING
STIKNAAD ZERO, rondom compleet naadloos afgewerkt o o 0

STIKNAAD MAX, 7300 dubbele steken + 20 mm extra HR koudschuim o o 200

Kleur van de stiknaad; zwart, wit, blauw, groen, rood, grijs, bruin, oranje, geel, paars of roze o o 0

Extra dik geschuimd, 10 mm dikker HR koudschuim o o 50

Extra dik geschuimd, 10 mm dikker NASA traagschuim o o 75

Frame in een andere kleur dan zwart; elke RAL kleur mogelijk o o 75

Vloer of wand montage, zoals hiernaast afgebeeld o o aanvraag

KIES HIER
de upgrade die je wenst

Alle prijzen in Euro's, exclusief BTW, af fabriek Swolgen Nederland afwijkingen in prijzen onder voorbehoud. ● Niet beschikbaar     O Optioneel 05
Vragen?

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

ROEST 

kleurig

frame



BONZAI 3D 

UPGRADE INK-T EXSTREAM Meerprijs

€

WIELEN
Wielhefsysteem met Ø 75mm wielen met zacht loopvlak, voorzien van beugel en stelvoeten speciaal voor 

ongelijke vloeren

o o 0

TENTE® wielen Ø 100 mm met zacht loopvlak en schop rem o o 0

ARMLEGGER
o o

BONZAI armlegger met pad 400 x 200 mm gelijk met de stoffering van de bank o o 75

BONZAI 3D gemaakt van roestvrij staal, met kogel gewricht armlegger met pad 400 x 200 mm gelijk met de 

stoffering van de bank

o o 195

KIES HIER
de upgrade die je wenst

Alle prijzen in Euro's, exclusief BTW, af fabriek Swolgen Nederland afwijkingen in prijzen onder voorbehoud. ● Niet beschikbaar     O Optioneel 06
Vragen?

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



UPGRADE INK-T EXSTREAM Meerprijs

€

LEVERING
Gemonteerd en voorzien van plastic beschermhoes afhalen in Swolgen -NL- o o aanvraag

10 jaar garantie in plaats van de gebruikelijke 3 jaar o o aanvraag

Dropshippen binnen Nederland, compleet gemonteerd geleverd op pallet en doos o o aanvraag

Dropshippen binnen EU, compleet gemonteerd geleverd op pallet en doos o o aanvraag

BEDIENING
Handbediening o o 0

Voetbediening o o 150

KIES HIER
de upgrade die je wenst

Alle prijzen in Euro's, exclusief BTW, af fabriek Swolgen Nederland afwijkingen in prijzen onder voorbehoud. ● Niet beschikbaar     O Optioneel 07
Vragen?

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



TWN EXSTREAM

floor mounting
Watervast Custom Tattoo Venray



DE UPGRADES
hoe ziet het eruit?

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 Gestoffeerd in 1 kleur

BEKLEDING
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TENTE® wielen Ø 100mm met zacht loopvlak

Geschikt voor harde en zachte ondergrond

Met schop rem

DE UPGRADES
hoe ziet het eruit?

Wielhefsysteem Ø 65 mm wielen met stelvoeten.

Zeer geschikt voor ongelijke vloeren

WIELEN
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DE UPGRADES
hoe ziet het eruit?

STIKNAAD MAX

Detail 7300 steeknaden

60 mm dik geschuimd

STIKNAAD ZERO

Detail naadloos gestoffeerd

40 mm dik geschuimd

AFWERKING
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VoetbedieningHandbediening



DE UPGRADES
hoe ziet het eruit?

KLEUR FRAME



INK-T

1200 mm600 mm

480 mm 550 mm850 mm

AFMETINGEN
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EXSTREAM

1100 mm530 mm

1800 mm

550 mm850 mm480 mm380 mm

1000 mm

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

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

verzonden vanaf ons magazijn, afhankelijk van uw order.

ORDERS
Moeten schriftelijk worden ingediend.

ORDER KOSTEN
Afhankelijk van uw order grote.

LEVERING
Leveringen worden per stuk of per pallet gedaan door de op dat 

moment beste aanbieder, FedEx, GLS, UPS, DPD, Post.nl, ect.

Postadres
Gasthuistraat 11

NL- 5961 GA  HORST.

Showroom & kantoor
Hulsweg 6 [hanger 18]

NL- 5866 CL  SWOLGEN

Productie & magazijn
Hulsweg 6 [hanger 25-27]

NL-5866 CL  SWOLGEN

+31 (0)77 - 4000544

sales@mijnvorm.nl

mijnvorm.nl

/mijnvorm


