
   Bestelling    Offerte

Naam cliënt: 

Dealer: 

Contactpersoon: 

Adviseur: 

Datum, handtekening:        
       
       

 een nieuwe rolstoel is vereist voor deze order

Geldig vanaf 1 januari 2023

    
Standaard uitvoering vanaf € 2.279: 
• In hoogte verstelbare duwhandvatten
• Spanbandenrug met 6 instelbare banden en rugbekleding grijs velours
• Slappe zitmat en zitkussen, grijs velours
• Zitdiepteverstelling van 36-49 cm (kort frame) en 42-55 cm (lang frame), 

bij 3A rugleuning en standaard zitmat
• 3A rugsysteem; in hoogte, hoek en diepte instelbaar, instelbare lumbaal
• Afneembare armsteunen 26 cm, in hoogte verstelbaar
• Voetsteunen, opklapbaar en in hoogte, diepte en hoek instelbaar
• Taxi-ogen
• Drukremmen
• Grijs, zwart
• 6,5“ allround en 24“ massieve banden (2° camber)

Cross re:vive  rolstoelen voldoen aan de Richtlijn Medische Hulpmiddelen 93/42/
EEG, EN12183, waarin ISO 8191-2 is opgenomen.  
re:Cross  is crashtest safe, volgens ISO 7176-19. 

Maximaal gebruikersgewicht:
Cross re:vive:             125-135 kg(afhankelijk van type)
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Bestelformulier
    

Cross re:vive

De Etac Cross re:vive is volledig circulair. De geleverde rolstoel kan daarom, afhankelijk van gewenste functionele 
configuratie en beschikbaarheid, een eerder gebruikte stoel met een hernieuwde levensduur zijn. Aangepast met de 
nieuwste functionaliteit, volledig compatibel met de bestaande onderdelen. De Etac Cross re:vive is gefabriceerd met 
dezelfde hoge kwaliteitseisen als een nieuwe Etac Cross.
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Cross re:vive
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De eerste circulaire rolstoel van Europa      
 
Steeds meer mensen maken gebruik van zorghulpmiddelen. Vooral omdat mensen ouder worden 
en langer thuis wonen. Hulpmiddelen maken het mogelijk dat mensen letterlijk in beweging blijven. 
Dit betekent dat er meer rolstoelen, rollators en andere middelen nodig zijn. Terwijl er steeds meer 
schaarste ontstaat aan grondstoffen en materialen om deze middelen te maken. Dat vraagt om een 
andere benadering: een circulaire aanpak!      

Duurzaam proces   
 Een rolstoel wordt via ‘herinzet’ door 
meerdere personen gebruikt. Na het 
verstrijken van de technische levensduur 
gaat de rolstoel momenteel naar de 
schroot en worden de onderdelen slechts 
deels gerecycled. Zonde, want daardoor 
verdwijnen oude rolstoelen  in een 
afvalstroom. Medux, marktleider van 
zorghulpmiddelen in Nederland, en Etac, 
Zweedse fabrikant van hulpmiddelen, 
hebben daarom de handen in één 
geslagen en samen de eerste circulaire 
rolstoel van Europa ontwikkeld:   
de Cross re:vive.
De Etac Cross wordt al dertig jaar 
ingezet als dagelijks gebruik rolstoel 
die zich gemakkelijk laat aanpassen 
aan individuele behoeften. Door de 
jaren heen heeft de Cross zich be–
wezen als een kwalitatieve en gedegen 
rolstoel die multi-inzetbaar is. De hoge 
kwaliteitsstandaard maakt dat de Etac 
Cross de ideale rolstoel is voor een 
circulaire aanpak. 

Daarom besloten Medux en Etac  
samen te onderzoeken of het mogelijk 
is om een circulaire rolstoel te ontwik–
kelen. Inclusief duurzaam proces en 
verdienmodel. Inmiddels is er een  
doordacht ‘re-manufacture’ proces. 
Belangrijkste voorwaarde: na de 
intensieve investeringsperiode moeten 
er voldoende rolstoelen kunnen worden 
hergebruikt.

De Circulaire aanpak
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Cross re:vive
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Etac Cross re:vive, lang zitframe
Zitdiepte instelbaar van 42 - 55 cm (standaard zitmat)

Zitbreedte Prijs

35 cm                       

€ 2.279

37,5 cm                    

40 cm

42,5 cm

45 cm

47,5 cm

50 cm

52,5 cm 

Etac Cross re:vive, kort zitframe
Zitdiepte instelbaar van 36  – 49 cm (standaard zitmat)

Zitbreedte Prijs

35 cm                   

€ 2.279

37,5 cm                 

40 cm

42,5 cm

45 cm

47,5 cm

50 cm

52,5 cm

Maatvoering Etac Cross re:vive 
Maximaal gebruikersgewicht: 125-135 kg (afhankelijk van type)

De juiste maat 

Meet voor de juiste rolstoel de volgende maatvoeringen op: 

Zitbreedte

De juiste zitbreedte zorgt voor een  
goed comfort.

Zithoogte

De juiste zithoogte zorgt voor een goed  
zitcomfort en gebruiksgemak.

Zitdiepte

De juiste zitdiepte zorgt voor een goede  
verdeling van het gewicht

Opmeten van de heupbreedte:

Meet de afstand tussen de linker heup en    
rechter heup. (de zijkanten van de bovenbenen 

op het breedste punt). 

                           cm

Opmeten van de onderbeenlengte:

Laat de cliënt zitten en meet de afstand vanaf 
de grond tot aan de knieholte. 

                           cm

Opmeten van bovenbeenlengte:

Meet de bovenbeenlengte vanaf het achterste 
gedeelte van de billen tot in de knieholte.

                           cm
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Cross re:vive
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Balanspositie achterwiel:

Passief Medium Actief

 6  5  4  3  2  1

Toelichting: bij een actieve balanspositie wordt gebruik van anti-kiep sterk aanbevolen.

Balhoofden 

Balhoofden

Standaard  

Extra laag € 139

Extra breed (+ 6 cm) t.b.v. trippelen € 64

G
H

F
E

D
C

B
A

6 5 4 3 2 1

Zithoogte achter en achterwielmaat

 Hoogtebereik achter in cm, gemeten op bovenzijde zitframe

 Achterwielmaat

            20 "             22 "             24 "             26 "

 32  34,5  37  39,5

 34  36,5  39  41,5

 36  38,5  41  43,5

 38  40,5  43  45,5

 40  42,5  45  47,5

 42  44,5  47  49,5

 44  46,5  49  51,5

 46  48,5  51  53,5

26" wielen kennen een meerprijs van €148

Cross 6 Cross 5 Cross II

Zithoogte voor

Voorwiel /  
voorvork

Hoogtebereik voor in cm, gemeten op bovenzijde zitframe

32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

4" allround met 
extra korte vork
5" allround met 

korte vork
6,5" allround met 

korte vork
5" allround met  
medium vork

6,5" allround met  
medium vork

8" semipneu met 
medium vork

.     = Extra lage balhoofden verplicht 

     6    5      4    3      2   1

C

B

A

4 3 2 1
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Cross re:vive
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Rugleuning

3A rugframe, drievoudig instelbaar (diepte, hoogte en hoek)  
inclusief naspanbare singelbanden,rugbekleding in grijs velours en                          
in hoogte verstelbare duwhandvatten

32-45cm (lage 3A rug) Indicatie      
cm

38-51 cm (hoge 3A rug)
                                 * langere levertijd

Indicatie       
cm

Optie: bekleding in platilon/incontinentie (standaard is grijs velours)
Cross zitkussen t.b.v. zitmat € 51

Rugbekleding t.b.v. 3A rugleuning € 51

Optie: Comfort rugbekleding voor meer zijdelingse ondersteuning, zowel lage als hoge 3A rug € 69

Optie: Airmesh rugbekleding alleen beschikbaar voor de lage 3A rug

Duwbeugel,  
in hoogte verstelbaar € 50

Verhoogde duwhandvatten             
(+12cm) In hoogte instelbaar € 415

One Arm Drive

One Arm Drive      * langere levertijd massieve banden, RVS hoepel
In combinatie met 24" achterwiel

Rechts € 1.793

Links € 1.793

Banden
Hogedruk 7,5 bar * langere levertijd 20", 22", 24" en 26"           

Massief 20", 22" en 24" 

Hoepels
Aluminium

RVS                       * langere levertijd

Ergogrip                 * langere levertijd niet voor 26" achterwielen € 444

Intram rugleuningen
Intram (Cross II) rugframe t.b.v. Intram rugsysteem, incl taxifixatie en in hoogte  

verstelbare duwhandvatten € 127

Intram hoge rugleuning
(59 cm) incl. bevestigingsmateriaal (verplicht Cross II rugframe)

Platilon(inco) € 838

Stof € 810

Intram tulprugleuning
(48 cm) incl. bevestigingsmateriaal (verplicht Cross II rugframe)

Platilon(inco) € 807

Stof € 730

Intram (Cross II) ruguitbouwset voor 6 cm extra zitdiepte (niet geschikt voor 3A rugframe) € 147

Verhoogde duwhandvatten              
(+20cm)

In hoogte instelbaar Let op: hogere belastig Intram-rugframe!                          
t.b.v. Intram rugsysteem € 415

Standaard uitvoeringen en opties Etac Cross re:vive

Omschrijving Meerprijs
Uw 

keuze

* 
 b

et
re

ft 
st

an
da

ar
d 

ui
tv

oe
rin

g



Cross re:vive
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Star luchtcelzitkussen (anti-decubitus)                                                                                                                                 
              Alle StarLock, Stabil Air en Stabil Air worden standaard geleverd met standaard hoes en handpomp

StarLock excellente drukverdeling en onbegrensde  
mogelijkheden

5 cm € 712
7,5 cm € 712
10 cm € 712
13 cm € 752

Stabil Air met zachte koudschuimvulling in de cellen 7,5 cm € 786

Standard Air   uitstekende drukverdeling
5 cm  € 712
10 cm € 712

Incontinentiehoes € 121

Intram zittingen
Lengtemaat zitting kort-frame 47 cm, lang-frame 52 cm (niet instelbaar) Effectieve zithoogte 3,5 cm boven gekozen framehoogte

Intram vlakke zitplank € 354

Losse gepolsterde 
voordrempel t.b.v. drempelzitting i.c.m. zitplank

Hoogte 5 cm
€ 160

Hoogte 7 cm

Intram vlak 
gepolsterde zitting

Koudschuim stof € 407
Koudschuim 
platilon € 441

Comfort stof € 579

Comfort platilon € 642

Intram taludzitting standaard platilon
Koudschuim € 523

Comfort € 719

Cliplocks t.b.v. vaste montage Intram zittingen € 39

Singelgat toepasbaar vanaf zitbreedte 42,5 cm * langere levertijd € 111

Standaard uitvoeringen en opties Etac Cross re:vive 

Omschrijving Meerprijs
Uw 

keuze
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Standaard uitvoeringen en opties Etac Cross re:vive

Omschrijving Meerprijs
Uw 

keuze

Beensteunen

Beensteunen, standaard
75 graden afneembaar en wegzwenkbaar

Rechts

Links

Beensteunen, standaard
kleine hoek, 90 graden afneembaar en wegzwenkbaar

Rechts

Links

Beensteunen, standaard
kleine hoek, extra kort afneembaar en wegzwenkbaar

Rechts

Links

Beensteunen, comfort
model 3

afneembaar en wegzwenkbaar
met zwart kunststof kuitplaat, lengte compenserend

Rechts € 231
per stukLinks

Beensteunen, comfort
model Etac Prio

afneembaar en wegzwenkbaar, met opklapbare  
gepolsterde kuitplaat, lengte compenserend. 
geschikt vanaf zitbreedte 42,5 cm

Rechts € 231
per stukLinks

Amputatiesteun in hoogte, diepte en hoek verstelbaar
Rechts € 173

per stukLinks

Voetplaten

Opklapbare voetplaten
met insteekbuis in hoogte, diepte en hoek instelbaar

Standaard

Extra korte buis (- 8 cm)  
uitsluitend i.c.m. beensteunen             
extra kort

€ 102

Extra lange buis (+ 10 cm)                    
effectief vanaf zithoogte  50 € 102

Centrale voetenplaat                        opklapbaar, in hoek instelbaar, incl. kuitband * langere levertijd € 96

Hakbanden per paar € 76

Vergrote voetenplaten te monteren op standaard voetplaten € 73 
per stuk

Armsteunen / armleggers

Armsteunen met  
kledingbeschermer

in hoogte verstelbaar zonder gereedschap 
per paar

Kort 26 cm

Lang 36 cm € 67

Dijbeensteun incl. foam gemonteerd aan de armsteun
Rechts € 176

Links € 176

Hemiplegie armlegger afneembare hoes, grijs velours
te monteren op lange armsteun (36 cm)

Rechts € 442
per stukLinks

Armleggerkussen
8x40 cm te monteren op lange armsteun (36 cm)

Rechts € 168
per stukLinks

Gepolsterde
armleggerhoezen per paar

kort (26 cm) Platilon € 281
Velours € 262

lang (36 cm) Platilon € 281
Velours € 262



Cross re:vive
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Accessoires

Spaakbeschermers   met Etac logo, grijs
  transparant

20"           * langere levertijd

€ 360 
per paar22"           * langere levertijd

24" 

Anti-kiep opklapbaar, voorzien van trapdop, altijd per paar € 143
per paar

Stokhouder
Rechts € 66

per stukLinks

Werkblad opklapbaar, acrylaat 8mm, incl. breedte instelbare bevestiging,  
buikuitsparing en ontvangstbevestiging € 534

College werkblad opklapbaar, acrylaat 8 mm 
incl. bevestigingsmateriaal

Rechts € 534
per stukLinks

Positioneringsgordel
Standaard(100 cm)

€ 82
XL-versie(128 cm)

Rugfixatiebeugel
neerklapbaar

Met hoofdsteun-  be-
vestiging 3A rug € 147

Zonder hoofdsteun-
bevestiging € 97

Hoofdsteun gepolsterd, incl. drie-punts verstelling
Platilon(inco) € 237

Stof € 262

Hoofdsteunhuisje t.b.v. Intram rugleuningen € 52

Zijpelot in hoogte en diepte verstelbaar,
alleen in combinatie met 3A rugsysteem

Rechts € 834
per stukLinks

Rugwigkussens tussen standaard rughoes en 
spanbandenrug

  Kort 15 cm
Aantal:

Rechts
€ 58

per stuk Lang 30 cm
Aantal:

Links

Verlengde rompsteun te combineren met rugwigkussens

1,5 cm € 84
per stuk

3 cm € 84 
per stuk

Recht € 84 
per stuk

Standaard uitvoeringen en opties Etac Cross re:vive 

Omschrijving Meerprijs
Uw 

keuze
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Remmen

Remverlenger
Rechts € 33

per stukLinks

Eenhandige rem met verlengde remhendel
Rechts

€ 360
Links

Trommelremmen  * langere levertijd € 483
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Accessoires(vervolg)

Wigkussens
9 x 13 x 2(bxlxh) € 84
11 x 18,5 x 2 € 84
17,5 x 20 x 2,5 € 84

Zijkussens
Rechts € 110         

per stukLinks

Pelvic Stabilizer Contourinleg in het zitkussen
36 - 37,5 cm € 48
40 - 45 cm € 48
47,5 - 60 cm € 48

Advies & Training

Baukje Posthumus 06 51 22 30 58 (regio noord) | baukje.posthumus@etac.com

Fabian Ermstrang 06 59 81 14 46 (regio zuid)   | fabian.ermstrang@etac.com


