
   Bestelling    Offerte

Naam cliënt: 

Dealer: 

Contactpersoon: 

Adviseur: 

Datum, handtekening: 

Maximaal gebruikersgewicht:
Prio 3A:  135 kg

Geldig vanaf 15 maart 2023

Standaard uitvoering, vanaf € 3.617
• Drukremmen    
• In hoogte verstelbare duwhandvatten
• 3A rugleuning met rugbekleding grijs velours
• Rughoek instelbaar van 0° tot +30°
• Gepolsterde hoofdsteun op driepunts-verstelling
• Kantelbereik van -3° to +20°
• Zitdiepteverstelling 39-51 cm
• Zitplaat hout
• Camber 00

• 24" achterwielen met massieve banden en QR-assen
• Hakbanden
• Voorwielen 200x35 (8") allround    
• Comfort beensteunen met gepolsterde kuitplaten
• Voetplaten, in hoogte en hoek instelbaar
• Armsteunen met armleggers en kledingbeschermers hoogte 24,5-35 cm
• Anti-kiep    
• Framekleur: zwart   

Prio 3A rolstoelen voldoen aan de Richtlijn Medische Hulpmiddelen 93/42/EEG, 
EN12183, waarin ISO 8191-2 is opgenomen.     
Prio 3A zijn crashtest safe, volgens ISO 7176-19. 

Adult | Rolstoelen

Bestelformulier
Etac Prio 3A
Actieve en multifunctionele kantelrolstoel

Etac B.V. Tinweg 8  8445PD  Heerenveen 0513 681 686  order.nl@etac.com  www.etac.nl
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Zitbreedte Artikelnr. Prijs

40cm  13420405

€ 3.617
45 cm  13420409

50 cm 13420413

55 cm 13420417

Maatvoering Prio 3A 
Maximaal gebruikersgewicht: 135 kg 

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

Achterwielen (effectieve zithoogte afhankelijk van toegepast zitkussen)                                                         
Voorwielen (massief) worden zo groot als mogelijk geconfigureerd (6", 7", 8")

Achterwielen Hoogte zitplaat
20", met QR-assen 38 40,5  43   45,5 48    

22", met QR-assen 40,5  43   45,5 48    50,5 

24", met QR-assen * 42,5 45    47.5  50    52.5 

16" (standaard geleverd met trommelremmen) 40 42.5 45   € 483

Hoepels
Aluminium *

RVS

Ergogrip € 444

Banden
Massieve banden

Hogedruk banden (zonder meerprijs)

Balanspositie

Passief                                                                 Medium    *                                        Actief    

Balhoofden

Extra breed (6 cm) t.b.v trippelen € 64
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Kantelhoek en rughoek 
Kantel- en rughoek standaard bediening *

Kantelbediening door de gebruiker 
Rechts

€ 98
Links

Kantel- en rughoekverstelling elektrisch € 2.246

Comfort Tilt Lock      00                                                                         40                                                                                       80                                           120  € 103

Hoofdsteun Etac Prio 3A 

Gepolsterde hoofdsteun op driepunts verstelling *
Velours *  

Platilon(inco) € 26

Gepolsterde hoofdsteun met extra zijdelingse ondersteuning op driepunts verstelling € 121

Anatomische hoofdsteun medium op driepunts verstelling € 121

Anatomische hoofdsteun groot op driepunts verstelling € 121

memory (klembeugel) hoogtepositie hoofdsteun € 19

3A Rugleuning 
3A rugleuning, hoogte 46-62 cm, zonder Dynamic Pelvic Support *

3A rugleuning, hoogte 46-62 cm, met Dynamic Pelvic Support € 215

Rugverhoging 3A +6 cm (52-68 cm) € 41

Rugverbreding 3A bovenzijde voor gebruikers met brede schouders € 52

Rugbekleding 3A
Velours*

Platilon(inco) € 51

Rugbekleding 3D grijs velours € 161

Verlenging rugbekleding onderzijde, toe te passen in combinatie met 3D rugkussen en rugverhoging +6 cm of rugverbreding € 85

Rugleuning eenvoudig neerklapbaar d.m.v. quick-release pen  € 39

Plastic clips (10 st) t.b.v. begrenzen gasveer rughoek € 23

Plastic clips t.b.v. borgen van de gasveerbediening voor kantel- en rughoek tegen ongewenst bedienen € 23

Zitkussen 

Zitkussen korte zitdiepte 39-46 cm Velours  

Platilon(inco) € 51

Zitkussen lange zitdiepte 44-51 cm Velours  

Platilon(inco) € 51  

One Arm Drive

One Arm Drive Massieve banden, vinyl gecoate hoepels
Rechts

€ 1.793
Links

Duwhandvatten 
Duwhandvatten in hoogte instelbaar  *

Duwbeugel, in hoogte instelbaar € 50

Duwbeugel, in hoogte en hoek instelbaar € 212  
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Remmen 
Drukremmen, eenvoudig verstelbaar  *  

Eenhandige rembediening, incl. verlengde remhendel
Rechts 

€ 360  
Links

Drukremmen met remverlengers, eenvoudig verstelbaar, per stuk
Rechts € 33  

Links € 33

Trommelremmen i.c.m. 20",22" en 24“ wielen € 483
 

Armsteunen 
Armsteunen model Prio met kledingbeschermers *  

Polstering kledingbeschermers Prio armsteunen, prijs per stuk
Rechts € 121     

per stuk

 

Links  

Armsteunen model Cross 36 cm met kledingbeschermers  

Gepolsterde armleggerhoezen 36 cm t.b.v. Cross armleggers, per paar
Velours € 262  

Platilon(inco) € 281  

Hemiplegie-armlegger (kies ook Cross armsteunen)
Rechts € 442  

Links € 442  

Beensteunen 

Comfort beensteunen, lengtecompenserend, incl. wegklapbare

kuitplaten en kniepolstering, per paar *
 

Standaard beensteunen, 750,per paar (minderprijs) -/- € 462  

Amputatiesteun, in hoogte, diepte en hoek instelbaar
Rechts Velours € 173  

Links    Platilon(inco) € 173  

Voetplaten
Standaard voetplaten, in hoek en lengte instelbaar, per paar. Voorzien van hakbanden. *

Voetplaten met extra lange buis (+10 cm), effectief vanaf zithoogte 50 cm) € 102

Polstering t.b.v. standaard voetplaten (paar), grijs velours € 52

Voetplaatverlenging, incl. hielbeschermer
Rechts € 73           

per stukLinks

Centrale voetplaat, zijdelings opklapbaar € 96

Polstering t.b.v. centrale voetplaat, grijs velours € 52

Kuitband
Kuitband € 58

Kuitband hoog model € 92
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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

Accessoires

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

links € 834        
per stuk

 

rechts

Rugwigkussens tussen standaard rughoes en 
spanbandenrug

  Kort 15 cm
Aantal:

links
€ 58          

per stuk Lang 30 cm
Aantal:

rechts

Verlengde rompsteun te combineren met rugwigkussens

1,5 cm € 84

3 cm € 84

recht € 84

Wigkussens

9 x 13 x 2 cm € 84

11 x 18,5 x 2 € 84

17,5 x 20 x 2,5 € 84

Zijkussens
Rechts

€ 110        
per stuk

Links

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 stuk
Links

Zitbreedte-vergroter +2 cm € 91

Abductieklos, uitneembaar € 395

Bevestigingsteun borstgordel € 150

Positioneringsriem, 2 punts
100 cm € 82

128 cm € 82

Infuusstandaard € 194

Spaakbeschermers   met Etac logo, grijs
  transparant

20" € 360

22" € 360

24" € 360


