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ACCESSOIRES VOOR LOEPEN

Koord sieraadloep Multilens
VisioMio
Koord voor de sieraadloep Multilens VisioMio. In 5
verschillende kleuren beschikbaar. De lengte van het
koord -gemeten vanaf de nek tot op de buik- is
maximaal 42 cm. De lengte van het koord is in te
korten door de knoopjes verstellen.

Producteigenschappen
Artikelnummer

D002

D003

D004

Kleur
Rood
koord
Blauw
koord
Bruin
koord

Halskoord diverse handloepen
Halskoord dat u aan diverse handloepen kunt
bevestigen. Bijvoorbeeld Schweizer Ergo-LUX
Multipower led (rond), Schweizer Ergo-Lux Multipower
led (rechthoekig), Schweizer inslagloepen Ergo-Pocket
en Schweizer Ökolux mobil plus.
Het halskoord is donkergrijs/antraciet van kleur en
heeft een omtrek van ongeveer 90 cm.

Producteigenschappen

Prijs

€4,00

Artikelnummer

Kleur

Prijs

180902

Donkergrijs

€4,50

€4,00

€4,00

Bel voor persoonlijk advies direct (0182) 52 58 89

(0182) 52 58 89
Meridiaan 40
2801 DA Gouda
www.irishuys.nl
info@irishuys.nl

Eschenbach case voor
standlichtloep Scribolux

Schweizer ERGO-Lux base (voor
lichtloepen)

Eschenbach case voor standlichtloep Scribolux. Deze
case van hard foam biedt de juiste bescherming voor
de Scribolux standlichtloep. In deze case kan de loep
veilig opgeborgen worden wanneer hij niet in gebruik is
of wanneer u hem mee wilt nemen op reis.

Deze Schweizer ERGO-Lux base kunt u gebruiken voor
de ERGO-Lux lichtloepen van Schweizer. U krijgt op
deze manier in plaats van een handlichtloep een
standlichtloep.
Handig voor het lezen gedurende langere tijd en als u
geen handen meer over heeft om de loep stil te
houden. Op deze manier kunt u de loep gemakkelijk
over het object verschuiven. De base kunt u door
middel van magneten aan en van de handlichtloep
klikken.

Specificaties:
» Afmetingen (L x B x H): 10,2 x 12,7 x 12,7 cm.

Producteigenschappen
Artikelnummer

Kleur

Prijs

15651209

Zwart

€21,99

Deze Schweizer ERGO-Lux base voor lichtloepen kan
ook voor u een handig hulpmiddel zijn om rustig te
kunnen lezen.

Producteigenschappen

Bel voor persoonlijk advies direct (0182) 52 58 89
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Artikelnummer

Doorsnede

Vergrotingsfactor

Prijs

178102

100 x 75

3

€74,75

177102

70

3

€65,00

176102

60

4

€65,00

175102

55

5

€65,00

174102

55

6

€65,00

Bel voor persoonlijk advies direct (0182) 52 58 89

