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Allereerst de allerbeste wensen voor 2018. We hopen dat het een goed en bovenal gezond jaar mag worden.   
Dit jaar bestaat de winkel alweer 10 jaar. Hierop komen we later terug. Graag tot ziens! En voor nu, veel leesplezier! 

Producten uitgelicht: 
 

Hometrainer Tunturi F20: 
 
Dat het gezond is om te bewegen weet iedereen. Maar doen we dat ook voldoende? Vaak kost de sportschool teveel tijd, 
geld en moeite en hebben we geen zin om buiten een rondje te lopen. Toch wilt u bewegen. Een hometrainer is de ideale 
oplossing. De Tunturi F20 staat onder andere bekend om zijn zeer ruime en lage instap, het verstelbare stuur en het 
zachte comfortzadel. Een flesje water plaatst u in de bidonhouder en uw tablet, smartphone of een tijdschrift in een 
daarvoor speciaal geïntegreerde houder op de display. 
Op de makkelijk te bedienen display, bestaande uit grote toetsen en een draaiknop, wordt overzichtelijk de afgelegde 
afstand, hartslag (middels hartslagsensoren in de handvatten), tijd, calorieverbruik, snelheid en recovery (herstelhartslag) 
getoond. Ideaal om uw resultaten scherp in de gaten te houden en u zélf continu uit te dagen. Middels de draaiknop 
bepaalt u de intensiviteit van de training. 
 
Met de Tunturi F20 ondersteunt u de algemene gezondheid. Denk hierbij aan: 

 Gewichtsafname; 
 Mobiliseren van uw gewrichten; 
 Spierversterking; 
 Stimuleren van uw bloedcirculatie; 
 Verbetering van uw conditie; 
 Vetverbranding 

 
 Prijs € 379,00 
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Rollz Motion² Rollator/Rolstoel 
 
De Rollz Motion² is de geüpdatete versie van de Rollz Motion. Het is een lichtgewicht design rollator, die in één 
handomdraai is om te bouwen tot rolstoel (met bijgeleverd rolstoelpakket). Ideaal, als u er graag een dagje op uit gaat en 
geen lange afstanden kunt lopen. Uiteraard is deze stijlvolle en ergonomisch ontworpen rollator/rolstoel eenvoudig en 
veilig in gebruik. En niet geheel onbelangrijk; de Rollz past met gemak in de achterbak van uw auto. 
 
Met de Rollz Motion² haalt u twee producten in één in huis. En dat is uniek. Hierbij mag u uiteraard heel wat verwachten, 
zoals: 

 Comfortabel rijgemak, dankzij de brede wielen en foam handgrepen die de juiste vering bieden en de wendbare 
voorbanden die ervoor zorgen dat u makkelijke manoeuvres (ook in kleine ruimtes) maakt. Verder bieden de 
brede banden een betere demping en wegligging, waardoor de rollator eenvoudiger over oneffen oppervlak 
rijdt en minder snel blijft steken in een richel; 

 Stabiliteit, dit wordt voornamelijk geboden door de ergonomische handvatten die tevens in hoogte verstelbaar 
zijn; 

 Veilig gevoel, vanwege de drempelhulp en de innovatieve trommelremmen. De drempelhulp zorgt ervoor dat het 
hulpmiddel makkelijk is te verplaatsen over drempels en obstakels; 

 Zitgemak, dit ervaart u direct zodra u de Rollz Motion² ombouwt van rollator naar rolstoel en plaats neemt op het 
comfortabele zitkussen. 

 Verkrijgbaar in de volgende kleuren: dark purple, island blue, matt black en pepple white. 
 Prijzen vanaf € 769,00 
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Excel Galaxy II Plus 4  
 

Kenmerken:     
 

 Snelheid: 15 Km/u 
 Actieradius: 40 – 50 Km  
 LxBxH: 139 x 67 x 130 cm 
 Max gebruikersgewicht: 160 Kg 
 Accu’s: 73 Ah 

 

Inclusief: 
 

 Armleuningen weg klapbaar en afneembaar. 
 Draaibare zitting voor makkelijk in en uit stappen, hoogte  

verstelbaar en een instelbare stuurkolom 
 Medisch geveerd, uitstekend geschikt voor mensen  

met rugklachten 
 Linker en rechter spiegel 
 Accupakket en lader 

 
 

Garantie op scootmobiel: Actie 2 + 1 jaar garantie! 
Garantie op accu’s: 6 maanden 
       

ACTIE: normale prijs: € 3999,00      NU VOOR € 3250,00  
 
                 (prijs geldt alleen op het demomodel uit de winkel) 

 

 

 

 



 
 
Thuisdemonstraties stoelen en scootmobielen 
 

Wij komen graag bij u thuis voor het geven van een demonstratie van sta-op-stoelen of scootmobielen zodat u deze in 
eigen omgeving vrijblijvend kunt proberen. 
 
Bel ons voor een afspraak op 0523-680569 

 
 
 

Openingstijden  
 

Maandag t/m vrijdag 9.00 – 17.00 uur  
Zaterdag 09.00 – 14.00 uur    
 

Ons adres:  
Zorgpunt Hardenberg, Kollergang 9a, 7773 NG Hardenberg  
Telefoonnummer 0523-680 569  
 
Email: info@zorgpunthardenberg.nl        Website: www.zorgpunthardenberg.nl 
 
Volg ons ook op Facebook                voor de laatste nieuwtjes. 
 
U kunt bij ons gratis parkeren!!  

 
 

Ook bij ons in het pand 
 
 

Minicar Center Hardenberg: Dealer en onderhoud van 45-km 
auto’s  
 

Afgekeurd voor uw personenautorijbewijs? U behoudt dan wel uw AM- 
rijbewijs, waarmee u een 45 km-auto mag besturen.  
 
Kom voor meer informatie gerust eens langs.                                               0523-680 607 
                Kollergang 9a, Hardenberg 
De koffie staat altijd klaar!              www.minicarcenter.nl 
   
Wilt u onze nieuwsbrief niet meer ontvangen, stuur ons dan een mail en we halen u van de lijst!  
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