
revalidatietechniek

partner
in ontzorging

summit-benelux.com

orderformulier 
nxt Armadillo rug

stel het product samen

basissamenstelling (basis code: NMAPSB)

NXT Armadillo™ rugsysteem Quickfit™ bevestigingsmateriaal

stap 1 bepaal de breedtemaat maattabel Armadillo™ rugsysteem

Meet de rugbreedte van de 
gebruiker zoals aangegeven. 
en bepaal de bijbehorende 
breedtemaat in de tabel.

Rugbreedte gebruiker cm

Bepaal de rolstoelbreedte 
gemeten aan de buitenkant 
van de rugbuizen

Rolstoelbreedte

Kies aan de hand van deze gegevens de definitieve 
breedtemaat in de maattabel.

nxt breedtemaat

artikelnummer rugsyteem

Stel het artikelnummer samen op 
basis van de gemaakte keuzes
voorbeeld: NMAPSB 14

hoogte

40,6 cm 45,7

max. 

rugbreedte maat 16 18

past in rolstoelbreedte

cm (inches)

br
ee

dt
e

32 cm 14 € 795 35 - 40 (14-16)

37 cm 16 € 795 40 - 45 (16-18)

42 cm 18 € 795 45 - 50 (18-20)

47 cm 20 € 795 50 - 55 (20-22)

52 cm 22 € 945 55 - 60 (22-24)

57 cm 24 € 945 60 - 65 (24-26)

basis code breedtemaat

NMAPSB

Factuuradres:

Afleveradres (indien afwijkend van factuuradres)

Ordernummer: Datum:

Referentie:

Multi-instelbaar rugsysteem bestaande uit drie afzonderlijk instelbare 
delen waardoor een optimale aansluiting gecreëerd kan worden met de 
vorm van de wervelkolom. O.a. geschikt voor het ondersteunen van een  
kyfotische/lordose houding. 
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opties

bevestigingssystemen

Losse bevestigingssets ter vervanging 
van het standaard bijgeleverde 

Quickfit™ bevestigingsset.
Bevestigingsset (vast) Sedeo Pro 

breedte 16-18 /20-22

NXTBS1 /NXTBS2

Bevestigingsset (vast) L&M Roxx en Canto
breedte 16-18 /20-22

NXTBS3 /NXTBS4

accessoires

laterale ondersteuningpellotten

Verschillende laterale ondersteuning-
pelotten voor extra ondersteuning. 

Verschillende pads
Kleine pads: 8.9 x 8.3 cm

2 contour pads: elke pad 8.9 x 8.3 cm  
Grote pads: 19 x 16.5 cm

Vast
Voor gebruikers met een permanente ondersteuningsbehoefte

Wegklapbaar
Extra instelbaarheid rond 
scharnier punt, wegklapbaar 
bij het maken van transfers

2 contour pads Rechts
NMAPS-LCS-R

€ 147,90

2 contour pads Links
NMAPS-LCS-L

€ 147,90

Kleine pad L/R
NMAPS-LPS

€ 173,40

Grote pad L/R 
NMAPS-DLTSF

€ 195,00

Grote pad L/R
NMAPS-DLTSS

€ 275,00

bijpassende neopreen covers 
NIB-0573

€ 40,30

NIB-0572

€ 40,30

NIB-1413

€ 40,30

NIB-1413

€ 40,30

MultiFit™ hoofdsteunen

Een MultiFit™ hoofdsteun 
bestaat uit twee aparte 
delen: de hardware en het 
hoofdsteundeel. 
Beide delen dienen apart 
besteld te worden.

MultiFit™ hoofdsteun bevestigingsets MultiFit™ hoofdsteunen (exl. hardware)

NIB-0747 MultiFit™ hoofdsteun hardware, € 158,10

NIB-1306 MultiFit™ hoofdsteun hardware € 195,00

Voorgevormd
(22,9 x 12,7 cm)

NIB-0785

€ 255,00

Groot
(25,4 x 12,7 cm)

NIB-0785

€ 255,00

Extra groot
(35,6 x 12,7 cm)

NIB-0785

€ 255,00

wegklapbaar

MultiFit™ hoofdsteun accessoires 

NIB-1200 universele bevestigings adapter € 66,30

privacy mat extra bekledingshoes

NIB-1078 breedte rugsysteem: 35-40 cm € 63,80 gebruik voor het artikelnummer, de gegevens van de 
bijbehorende rug. voorbeeld: NMAPSBC 14NIB-1079 breedte rugsysteem: 43-48 cm € 63,80

NIB-1080 breedte rugsysteem: 50-55 cm € 63,80
€ 132,60

basis breedte

NMAPSBC


