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BLINDENSTOKKEN

Omni-Sense rollerwiel met haak

Houten stokpunt met roladapter

De Omni-Sense rollerwiel met haak beschikt over de
nieuwe omni-wheel technologie voor blindenstokken.
Dankzij dit ontwerp kan het uiteinde van de stok in alle
richtingen bewegen. Bovendien heeft dit ontwerp
belangrijke extra voordelen. Allereerst biedt het betere
zintuiglijke feedback, waardoor u een betere indicatie
krijgt van veranderingen in het terrein. Ook kunt u zo
gemakkelijk bewegen in alle richtingen bij contact met

Houten stokpunt. Met roladapter als handig element
tussen stok en stokpunt.

de grond. Tenslotte slijt dit Omni-Sense rollerwiel met
haak veel minder snel dan conventionele uiteinden van
blindenstokken, waardoor dit product lang meegaat.

» Materiaal: hout;
» Doorsnede: 30 mm.

Producteigenschappen
Artikelnummer

Doorsnede

Materiaal

Prijs

94103422

30 mm

Hout

€44,50

Specificaties:
» Omni-wheel technologie voor vloeiende, 360 graden
beweging over een reeks van oppervlakken;
» Stevige, duurzame polymeerconstructie voor
langdurig gebruik;
» Ruststand;
» Niet corrosief;
» Gemakkelijk schoon te maken;
» Vaatwasmachinebestendig;
» 12 maanden garantie, inclusief slijtage.
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Producteigenschappen
Artikelnummer

R2-0504-95/CA

Extra
Informatie
360 graden
rotatie

Prijs

€49,95

Kikkersteun voor blindenstok
De kikkersteun is een handig hulpmiddel om uw
blindenstok mee op te hangen, bijvoorbeeld aan de
rand van een tafel, bureau of rollator.
» Materiaal: kunststof;
» Kleur: zwart en wit.

Producteigenschappen

Ambutech Jumbo rollerbal nylon
met haak
Ambutech Jumbo rollerbal met uniek ingebouwd
rollerschild dat de bal die rolt van links naar rechts
beschermt. Gemaakt van nylon met een diameter van
50 mm en een lengte van 6,5 cm. De rollerbal weegt
circa 68 gram. De kleur is wit en de punt beschikt over
een haakmontage.
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Artikelnummer

Kleur

Materiaal

Prijs

Zwart
94103901

en

Kunststof

Artikelnummer

Doorsnede

Lengte

Materiaal

941031041

50 mm

6,5 cm

Nylon

€5,95

wit

Stokpunt van rubber

Gewicht
68
gram

Prijs

€17,95

Ambutech Jumbo rolschijf (puk)
schroefdraad

Stokpunt van rubber voor aluminium steunstokken met
anatomische handgreep voor de volgende
artikelnummers:
94102207, 94102201, 94102203, 94102202.
Specificaties:
» Hoogte: 55 cm;
» Doorsnede: aan buitenkant onderzijde 45 mm en aan
binnenkant bovenzijde 18 mm;
» Prijs per 2 stuks.

Producteigenschappen

Producteigenschappen

Ambutech Jumbo rolschijf van extra harde kunststof.
Heeft een diameter van 63 mm en is geschikt voor de
Ambutech en Kellerer telescoopstok. De lengte van de
punt is 3,5 cm. De kleur van de rolschijf is wit en de
punt beschikt over een haakmontage.

Producteigenschappen
Artikelnummer

Doorsnede

Lengte

Materiaal

Prijs

94101429

63 mm

3,5 cm

Kunststof

€24,00
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Artikelnummer

Doorsnede

Lengte

Prijs

55 cm

€6,95

Buitenkant
onderzijde:
94103501

45 mm,
binnenkant
bovenzijde:
18 mm

Ambutech NightWalker
marshmellowpunt met haak

Stokpunt rubber voor
telescoopstokken

Ambutech NightWalker. Deze stokpunt in
marshmallowvorm beschikt over zowel een haak als
een rood flitslicht (LED). Deze Ambutech NightWalker
heeft een aan- en uitschakelaar en is geschikt voor de
Ambutech aluminium- en carbon taststokken. De
levensduur van de onvervangbare knoopcel is
ongeveer 500 uur.

Stokpunt rubber. Deze penvormige stokpunt heeft een
diameter van 17 mm en is geschikt voor de driedelige
telescoopstok.

» Kleur: wit/rood.

» Lengte: 1 cm;
» Kleur: wit.

Producteigenschappen
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Producteigenschappen
Artikelnummer

Kleur

Prijs

94103117

Rood/wit

€34,00

Artikelnummer

Doorsnede

Lengte

Materiaal

Prijs

94103410

17 mm

1 cm

Rubber

€4,00

Stokpunt keramiek voor
taststokken

Roladapter aluminium voor
telescoopstokken

Stokpunt keramiek met een diameter van 22 mm. De
stokpunt is schroefbaar en geschikt voor taststokken
van Ultraflex, Kellerer en Comde.

Roladapter aluminium RA M8 om tussen de stokpunt
en de stok te zetten, zodat deze rolbaar wordt.
Geschikt voor de telescoopstokken van Ultraflex,
Kellerer, Comde en Ambutech. De lengte is 2 cm.

Specificaties:
» Diameter: 22 mm;
» Lengte: 2 cm;
» Kleur: wit.

Producteigenschappen

Producteigenschappen
Artikelnummer

Lengte

Materiaal

Prijs

94103431

2 cm

Aluminium

€46,00
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Artikelnummer

Kleur

Doorsnede

Lengte

Prijs

94103420

Wit

22 mm

2 cm

€26,00

Ambutech Jumbo rolschijf (puk)
met haak

Ambutech keramische punt voor
telescoopstokken

Ambutech Jumbo rolschijf (puk). Deze Jumbo rolpunt
van extra harde kunststof heeft een diameter van 63
mm en is geschikt voor de Ambutech en Kellerer
telescoopstok. De lengte van de punt is 3,5 cm. De
kleur is wit en de punt beschikt over een haakmontage.

Ambutech keramische punt. Een kleine halve
bolvormige tip. Met het afgeronde deel op de grond
geeft dit de beste audio en tactiele overdracht van
geluid en gevoel. Deze keramische rolpunt van extra
harde kunststof heeft een diameter van 22 mm en is
geschikt voor de opvouwbare taststokken van
Ambutech. De lengte van de punt is 2 cm. De kleur is
wit en de punt beschikt over een schroefmontage.

Producteigenschappen
Artikelnummer

Doorsnede

Lengte

Materiaal

Prijs

94103105

63 mm

3,5 cm

Kunststof

€24,00

Producteigenschappen
Artikelnummer

Doorsnede

Lengte

Materiaal

Prijs

94103111

22 mm

2 cm

Kunststof

€31,00
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Ambutech Rover wiel met haak
Ambutech Rover wiel dat vooruit en achteruit rolt.
Ontworpen voor ruw terrein. Gemaakt met Santoprene
(thermoplastisch rubber) en is 7,6 cm groot. Deze tip is
gemaakt voor gebruik bij voortdurend contact met de
ondergrond. Deze Rover rolpunt van extra harde
kunststof heeft een diameter 75 mm en is geschikt
voor voor de opvouwbare taststokken Ambutech. De
lengte van de punt is 10 cm. De kleur is zwart en de
punt beschikt over een haakmontage.

Producteigenschappen
Artikelnummer

Doorsnede

Lengte

Materiaal

Prijs

94103106

75 mm

10 cm

Kunststof

€24,00

Ambutech rolpunt voor
telescoopstokken
Ambutech rolpunt. Een cilindrische punt met
ingebouwde bescherming die rolt van links naar rechts,
gemaakt van een materiaal dat 2 tot 3 keer langer dan
een gewone tip meegaat. Geschikt voor voortdurend
contact met de ondergrond. Gemaakt van polyetheen
met ultrahoog molecuulgewicht.
Deze Ambutech rolpunt is 22 mm en is geschikt voor
de telescoopstok van Ambutech. De lengte van de punt
is 2 cm. De kleur is wit en de punt beschikt over een
schroefmontage.

Producteigenschappen
Artikelnummer

Doorsnede

Lengte

Materiaal

Prijs

94103112

22 mm

2 cm

Polyetheen

€31,00
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Steunstok met anatomische
handgreep
Steunstok met anatomische handgreep. Bevat twee
rode markeringen op de aluminium stok. De
anatomische handgreep is links of rechts gevormd. De
lengte van deze steunstok is in stappen verstelbaar.
Specificaties:
» Verstelbaar van 68,5 cm tot 92,5 cm;
» Gewicht: 400 gram;
» Maximale gebruikersgewicht: 127 kg.

94102202

Extra
Informatie
Links

Taststok telescoop. Deze blindentaststok telescoop is
gemaakt van carbon en glasfiber. Hij is daardoor erg
licht van gewicht. De telescoopstok is zevendelig en
verkrijgbaar in twee verschillende afmetingen, namelijk
135 cm en 150 centimeter. De stok is ongeveer 30 cm
inschuifbaar. Zeer makkelijk om als reservestok mee
te nemen. U kunt deze telescoopstok ook goed
gebruiken als herkenningsstok. Levering inclusief
hoesje.
Specificaties:
» Gewicht: 110 gram;
» Zevendelig;
» 30 cm inschuifbaar;
» Afmeting: 135 of 150 cm.

Producteigenschappen
Artikelnummer

Taststok telescoop

Prijs

Producteigenschappen

€28,00
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Artikelnummer

94102201

Extra
Informatie
rechts

Prijs

Taststok Kellerer telescoop. Deze blindentaststok
Kellerer heeft een keramische punt van 22 mm. Hij
heeft bovendien een draaiklemmechanisme en een
afgeplat handvat van kunststof. De stok is instelbaar
tot 130, 152 of 161 cm.

Producteigenschappen

94101422

Lengte

69-130
cm

Extra
Informatie

155 gram

Lengte

Prijs

94101444

135 cm

€31,00

94101445

150 cm

€31,00

€28,00

Taststok Kellerer telescoop

Artikelnummer

Artikelnummer

Prijs

Steunstok aluminium
opvouwbaar
Steunstok aluminium opvouwbaar. Deze stok bestaat
uit 4 delen en dubbel elastiek houdt hem bijeen. Omdat
u deze steunstok op kunt vouwen, kunt u hem
gemakkelijk meenemen. De steunstok heeft ook een
anatomische kunststof handgreep. De lengte kunt u in
stappen verstellen van 84 tot 94 cm. Wij leveren deze
steunstok inclusief opberghoes.

Producteigenschappen

€145,00
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Artikelnummer

94101421

Lengte

80-152
cm

Extra
Informatie

Prijs

Artikelnummer

Lengte

Prijs

Verstelbaar
175 gram

€145,00

94102203

van 84-94

€28,00

cm
94101420

85-161
cm

184 gram

€145,00

Steunstok aluminium
inschuifbaar

Taststok Ambutech telescoop

Steunstok aluminium inschuifbaar. Blindenstok van
aluminium met twee rode markeringen op de stok. Het
handvat is geschikt voor zowel links- als
rechtshandigen.
Specificaties:
» Lengte: 71 tot 96 cm;
» Productgewicht: 600 gram;
» Maximale gebruikersgewicht: 127 kg.

Taststok Ambutech telescoop. Deze blindentaststok is
gemaakt van carbonfiber en bovendien voorzien van
een keramische schroefpunt van 22 mm. De
tweedelige telescoopstok met draaiklemmechanisme
heeft ook een afgeplat handvat van rubber. Deze
taststok is instelbaar in drie verschillende lengtes: tot
127 cm, 150 cm of 175 cm.

Producteigenschappen
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Producteigenschappen
Artikelnummer

94102207

Lengte

Gewicht

Materiaal

71 tot

600

Any

96 cm

gram

Materiaal

Artikelnummer

Lengte

Extra
Informatie

Prijs

Prijs

94101152
€28,00

94101151

94101150

90-175
cm
80-150
cm
66-127
cm

200 gram

€100,00

176 gram

€100,00

200 gram

€100,00

Taststok Ambutech glasfiber

Taststok Ambutech aluminium

Taststok Ambutech glasfiber. Ideaal voor gebruik met
de Roller, Jumbo Roller en Rolling Ball tips wanneer

Taststok Ambutech aluminium. Deze blindentaststok
is opvouwbaar en gemaakt van solide aluminium (13

duurzaamheid een belangrijke overweging is.

mm). De traditionele uitlopende punt biedt bovendien
superieure tactiele transmissie. De stok is op te
vouwen en eenvoudig te ontvouwen.

Specificaties:
» Lengtes: 110-160 cm in stappen van 5 cm;
» Type: opvouwbaar;
» Delen: 4 of 5 delen afhankelijk van de lengte;
» Gewicht: 248 tot 392 gram met Marshmallow tip;
» Grips: standaard (alleen zwart);

Specificaties:
» Lengtes: 110-160 cm in stappen van 5 cm;
» Types: opvouwbaar in 4 of 5 delen;
» Gewicht: 230 tot 337 gram;
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» Elastisch koord: dubbel;
» Gewrichten: aluminium insteek;
» Tip stijl: haak.

» Handvat: standaard zwart;
» Elastisch koord: dubbel;
» Gewrichten: zilverkleur;
» Tip stijl: haak.

Producteigenschappen
Artikelnummer
94101130

Lengte
110 cm

Producteigenschappen

Prijs

115 cm

€54,00

94101132

120 cm

€54,00

94101134

125 cm
130 cm

To see all Variations click here

Lengte

Prijs

94101120

160 cm

€36,00

94101119

155 cm

€36,00

94101118

150 cm

€36,00

94101117

145 cm

€36,00

94101116

140 cm

€36,00

€54,00

94101131

94101133

Artikelnummer

€54,00
€54,00
To see all Variations click here
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