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productoverzicht
nxt zitkussens

nxt BioFit zitkussen
De nxt BioFit is een contourgevormd kussen opgebouwd uit meerdere schuimsoorten. 
Door de comfortabele toplaag van Blue Visco Gel traagschuim wordt de warmteopbouw 
gereduceerd en tegelijkertijd een goede drukverdeling gerealiseerd. Dit maakt het kussen 
geschikt voor gebruikers met een verhoogde gevoeligheid voor ducubitus.

nxt NüFit zitkussen
De nxt NüFit is een contourgevormd kussen opgebouwd uit meerdere schuimsoorten 
met een comfortabele koudschuim toplaag. Hierdoor wordt een stabiele en comfortable 
ondersteuning gerealiseerd. Dit kussen wordt toegepast bij personen met een laag risico 
op decubitus.

De NXT Seating Series bestaat uit een reeks modulaire rugsystemen gecombineerd met een aantal contourkussens welke aansluiten 
bij de behoeften van verschillende gebruikersgroepen. Samen biedt dit een effectieve posturale ondersteuning en zorgt zo voor 
een optimale combinatie  van mobiliteit, activiteit en functioneren. De NXT zitkussens zijn ontworpen om optimaal zitcomfort en 
tegelijkertijd een goede positionering te kunnen bieden.
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orderformulier 
Factuuradres:

Afleveradres (indien afwijkend van factuuradres)

Ordernummer: Datum:

Referentie:

basis code breedte diepte

NXCCBF

NXCCIF

NXCCAF

nxt BioFit zitkussen

stel het product samen

basissamenstelling (basis code: NXCABF) specificaties

gewicht (40 x 40 cm) :   1 kg

kussenhoogte :   10,8 cm

max. gebruikersgewicht :   136 kg, 
     zitbreedte 56-61 cm: 181 kg

stap 1 bepaal de breedtemaat maattabel BioFit zitkussen

Bepaald de zitbreedte van de gebruiker 
en kies de bijbehorende breedtemaat in 
de tabel.

Zitbreedte gebruiker cm

Kies aan de hand van de zitbreedte de 
benodigde breedtemaat in de maattabel.

nxt breedtemaat

stap 2 kies de dieptemaat

Kies aan de hand van de zitdiepte de 
benodigde dieptemaat in de maattabel.

nxt dieptemaat

artikelnummer zitkussen

Stel het artikelnummer samen op 
basis van de gemaakte keuzes
voorbeeld: NXCABF 22 16

zitdiepte

25.5 cm 30.5 cm 35.5 cm 40.5 cm 45.5 51 56

maat 10 12 14 16 18 20 22

zi
tb

re
ed

te

25.5 cm 10 € 395

30.5 cm 12 € 395

35.5 cm 14 € 395 € 395

40.5 cm 16 € 395 € 395 € 395

45.5 cm 18 € 395 € 395 € 395

51 cm 20 € 395 € 395 € 395 € 425

56 cm 22 € 425 € 425 € 425 € 425

61 cm 24 € 425 € 425 € 425 € 425

basis code breedtemaat dieptemaat

NXCABF

De nxt BioFit is een contourgevormd kussen opgebouwd uit meerdere 
schuimsoorten. Door de comfortabele toplaag van Blue Visco Gel 
traagschuim wordt de warmteopbouw gereduceerd en tegelijkertijd een 
goede drukverdeling gerealiseerd. Dit maakt het kussen geschikt voor 
gebruikers met een verhoogde gevoeligheid voor ducubitus.

accessoires

Verstevigingsplaat extra bekledingshoezen (gebruik voor het artikelnummer, de maten van het kussen)

RSSI 1600 breedtemaat 16 & 17, Diepte 14-18 € 61,20

RSSI 1800 breedtemaat 18 & 19, Diepte 14-18 € 61,20 Airmesh bekledingshoes € 132,60

RSSI 2000 breedtemaat 20 & 22, Diepte 18-20 € 61,20 Waterdichte binnenhoes € 63,80

Incontinentiehoes* € 132,60

bekledingshoes Airmeshzitkussen waterdichte binnenhoes

* Beschikbaar voor breedtemaat 16 en breder



revalidatietechniek

partner
in ontzorging

summit-benelux.com

orderformulier
Factuuradres:

Afleveradres (indien afwijkend van factuuradres)

Ordernummer: Datum:

Referentie:

basis code breedte diepte

NXCCNF

NXCCIF

NXCCAF

nxt NüFit zitkussen

stel het product samen

basissamenstelling (basis code: NXCANF) specificaties

gewicht (40 x 40 cm) :   0.82 kg

kussenhoogte :   10,8 cm

max. gebruikersgewicht :   136 kg

stap 1 bepaal de breedtemaat maattabel NüFit zitkussen

Bepaald de zitbreedte van de gebruiker 
en kies de bijbehorende breedtemaat in 
de tabel.

Zitbreedte gebruiker cm

Kies aan de hand van de zitbreedte de 
benodigde breedtemaat in de maattabel.

nxt breedtemaat

stap 2 kies de dieptemaat

Kies aan de hand van de zitdiepte de 
benodigde dieptemaat in de maattabel.

nxt hoogtemaat

artikelnummer zitkussen

Stel het artikelnummer samen op 
basis van de gemaakte keuzes
voorbeeld: NXCANF 22 16

zitdiepte

40.5 cm 45.5 51

maat 16 18 20

zi
tb

re
ed

te

40.5 cm 16 € 375 € 375 € 375

45.5 cm 18 € 375 € 375 € 375

51 cm 20 € 375 € 375 € 375

56 cm 22 € 395 € 395 € 395

basis code breedtemaat dieptemaat

NXCANF

De nxt NüFit is een contourgevormd kussen opgebouwd uit meerdere 
schuimsoorten met een comfortabele koudschuim toplaag. Hierdoor wordt 
een stabiele en comfortable ondersteuning gerealiseerd. Dit kussen wordt 
toegepast bij personen met een laag risico op decubitus.

accessoires

Verstevigingsplaat extra bekledingshoezen (gebruik voor het artikelnummer, de maten van het kussen)

RSSI 1600 breedtemaat 16 & 17, Diepte 14-18 € 61,20

RSSI 1800 breedtemaat 18 & 19, Diepte 14-18 € 61,20 Airmesh bekledingshoes € 132,60

RSSI 2000 breedtemaat 20 & 22, Diepte 18-20 € 61,20 Waterdichte binnenhoes € 63,80

Incontinentiehoes* € 132,60

bekledingshoes Airmeshzitkussen waterdichte binnenhoes


