Modular Hose
sortiment 2019

Modular Hose opspænding
Sortiment 2019
Enkelt klemme, rund
Velegnet til
enkeltkontakter m.v.

Pris

Varenr

30 cm:
600 kr

101

60 cm:
700 kr

102

Dobbelt uden klemmer
Dobbelte arme til 2
kontakter, uden klemmer
(vist af Linda Burkhart i
april ’14)

Pris

Varenr

1.100 kr

105

To klemmer, firkantet
plade
Ca. 45 cm arme. ’Dual
Lock’ Velcro medfølger.

Pris

Varenr

1.400 kr

111

To klemmer,
tabletholder
Passer til stort set alle
tablets.

Pris

Varenr

1.700 kr

124
Nyt:

Hvor store tablets kan
den holde?

Fremover indeholder sættet både normale og forhøjede holdere, der
hidtil har været solgt separat som vare 123.
Den maksimale størrelse tablet den kan bruges til, afhænger af
længde/bredde-forholdet.
Grænsen ligger omkring 29*17 cm. Det betyder, at f.eks. iPad Pro
er for store; der kan man i stedet bruge modellen med plade,
varenr. 111.

Juli 2019

Alle priser er excl. moms samt forsendelses– og evt. valutaomkostninger.
Priserne er gældende ved udgivelsen.
Vi tager forbehold for trykfejl, told- og afgiftsændringer samt leveringsproblemer.

HandiKram

Modular Hose sortiment

Tabletholder
Uden klemmer; f.eks.
hvis man i forvejen har
en holder med plade (nr.
111) og vil genbruge
arme + klemmer.

Pris

Varenr

550 kr

122

Holdere – ekstra tykke
Til en tyk (over ca. én cm)
tablet, kan holderne
udskiftes med ’højere’
holdere.

Pris

Varenr

300 kr

123
Sættet (varenr 124) indeholder både normale og forhøjede holdere.

Forlængerstykker
Arme kan forlænges efter
behov – afhængigt af
vægten af tablet’en.
Prisen er pr. stykke; ca.
20 cm

Pris

Varenr

100 kr

107

Nyhed.
Mobiltelefonholder
Holder til smartphone.

Pris

Varenr

550 kr

104

Bordfod
Stabil bordfod. Velegnet
til brugere uden ufrivillige
bevægelser.
Leveres med ca. 15 cm
rør.

Pris

Varenr

650 kr

131

April 2019

Her vist med kort arm og krydsholderen (122)

Alle priser er excl. moms samt forsendelses– og evt. valutaomkostninger.
Priserne er gældende ved udgivelsen.
Vi tager forbehold for trykfejl og leveringsproblemer.

HandiKram

Modular Hose sortiment

Nyhed.
Bordfod med
’bogholder’
Bordfod med ’bogholder’
til kommunikationsbog,
tablet el.lign..
Leveres med ca. 15 cm
rør.

Pris

Varenr

1.650 kr

134

Der er ekstra bøsninger på bagsiden, så den f.eks. kan kombineres med en
enkeltkontakt - eller mobiltelefonholderen (varenr. 104)

April 2019

Alle priser er excl. moms samt forsendelses– og evt. valutaomkostninger.
Priserne er gældende ved udgivelsen.
Vi tager forbehold for trykfejl og leveringsproblemer.

