FROM 10 OCTOBER

22, rue de St. Denis de Gastines - 53500 Ernée, FRANCE
Phone : + 33 (0)2 43 05 17 76

TO 9 DECEMBER 2022

Van Houdt Medical
brederodestraat 128
2018 Antwerpen
TEL: 03/237.99.61
van.houdt@telenet.be
www.vanhoudt-medical.be
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IQUEST/IDUOLYS FAMILY(3)
GMOTIO
KOMPACT
EMOTIO FAMILY(2)
DENEO
QUEST/DUOLYS FAMILY(1)
ELANSA
EKOMPACT

A STOOL OFFERED
(4)
FOR €1 MORE
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923-10
FOR THE PURCHASE
OF A PROMOTAL
PRODUCT

TERMS OF SALE AND LEGAL MENTIONS
(1) Quest/Duolys Family: Quest, Quest Cardio, Duolys
(2) eMotio Family: eMotio, eMotio+
(3) iQuest/iDuolys Family: iQuest, iQuest
Lounge, iQuest hospital, iDuolys
(4) Only for the purchase of a chair - Excluding
sterilizers and medical carts.
Offer cannot be combined with any other promotional offers.

-16 % korting op alle modellen & toebehoren
(Korting nog in mindering te brengen)
+
Tabouret 923-10 aan 1 €

Nieuwe kleuren

Elektrische tafel Promotal QUEST
Tweedelige onderzoekstafel, max. capaciteit 200 kg.
Elektrisch in hoogte verstelbaar 46 -> 92 cm. door handschakelaar.
Onderstel in grijs verlakte staalplaat (RAL 7035). Bekleding ligvlak kunstleder in kleur naar keuze.
Uitgerust met papierrolhouder.
Verschillende mogelijkheden :
2050-10 - Hoofdsteun verstelbaar met gasveer, gemonteerd op regeldoppen
2.720,00 € 21% 3.291,20
Bijdrage Recupel
0,33 € 21%
0,40
2050-20 - Hoofdsteun verstelbaar met gasveer, gemonteerd op regeldoppen,
Trendelenburg + anti-Trendelenburg
2.747,00 € 21% 3.323,87
Bijdrage Recupel
0,33 € 21%
0,40
2050-15 - Hoofdsteun verstelbaar met gasveer, gemonteerd op wegklapbare
wieltjes
3.161,00 € 21% 3.824,81
Bijdrage Recupel
0,33 € 21%
0,40
2050-30 - Hoofdsteun verstelbaar met gasveer, gemonteerd op wegklapbare
wieltjes, Trendelenburg + anti-Trendelenburg.
3.188,00 € 21% 3.857,48
Bijdrage Recupel
0,33 € 21%
0,40
2050-50 - Hoofdsteun elektrisch verstelbaar, gemonteerd op wegklapbare
wieltjes, Trendelenburg + anti-Trendelenburg.
3.379,00 € 21% 4.088,59
Bijdrage Recupel
0,33 € 21%
0,40
Elektrische tafel Promotal iQUEST
Volledig elektrisch verstelbare onderzoekstafel: hoogte, rugsteun,
Trendelenburg en anti-Trendelenburg
Verstellingen tweemaal sneller dan bij klassieke modellen
Variabele hoogte 46-93 cm over handschakelaar
2 posities kunnen worden opgeslagen, 100% instelbaar
Lage opstappositie voor patiënt: 46 cm
Met elektrisch inklapbare wieltjes
Papierrolhouder (max. 50 cm)
Max. capaciteit 250 kg
Verschillende mogelijkheden :
3050-40 - Model standaard ref. 3050-40: op regeldoppen (dus zonder
inklapbare wieltjes). Afm. 200 x 65 cm
3.538,00 € 21% 4.280,98
Bijdrage Recupel
0,33 € 21%
0,40
3050-50 - Model standaard ref. 3050-50: met elektrisch inklapbare wieltjes
Afm. 200 x 65 cm
4.227,00 € 21% 5.114,67
Bijdrage Recupel
0,33 € 21%
0,40
3055-20 - Model LOUNGE , ref. 30-55-20
Luxueus model met optimaal comfort dankzij Lounge-bekleding 75 cm breed
Bedieningselementen van de tafel (hoogteverstelling, rugsteunverstelling
Trendelenburg en anti-Trendelenburg) volledig geïntegreerd in de rugsteun
van de tafel: zorgen voor intuitieve opdrachten door strategische
plaatsing
Met elektrisch inklapbare wieltjes
4.693,00 € 21% 5.678,53
Bijdrage Recupel
0,33 € 21%
0,40
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Elektrische gynecotafel Duolys
Elektrische hoogteverstelling 49 à 95 cm., over handschakelaar.
Onderstel grijs gelakt, bekleding ligvlak kunstleder naadloos.
Max capaciteit 200 kg.
Hoofdsteun verstelbaar met gasveer, rugsteun elektrisch verstelbaar
Afneembaar gynecozitje, kunststof spoelbakje 6 liter.
Uitgerust met 2 papierrolhouders.
Trendelenburg en anti-Trendelenburg.
Afmetingen ligvlak 192 x 73 cm.
Universele onderzoekstafel, geschikt voor algemeen onderzoek en gynecologie,
leverbaar in verschillende configuraties en met diverse accessoires.
2065-10 Uitgerust met hielsteunen en gemonteerd op regeldoppen 4.448,00 € 21%
Bijdrage Recupel
0,33 € 21%
2064-30 Uitgerust met beensteunen en gemonteerd op geïntegreerde
wegklapbare wieltjes
5.050,00 € 21%
Bijdrage Recupel
0,33 € 21%
2065-30 Uitgerust met inschuifbare hielsteunen (plaatsbesparend, zoals bij
Amerikaanse tafels), en gemonteerd op geïntegreerde
4.972,00 € 21%
wegklapbare wieltjes.
Bijdrage Recupel
0,33 € 21%
2060-30 Uitgerust met hielsteunen en gemonteerd op geïntegreerde
wegklapbare wieltjes.
4.786,00 € 21%
Bijdrage Recupel
0,33 € 21%
Elektrische gynecotafel iDuolys
Een 2-in-1 tafel voor gynaecologisch en algemeen onderzoek
Intuïtieve opdrachten en vooraf ingestelde opstappositie voor de patiënt
Hoofdsteun verstelbaar met dubbele gasveer
Rugsteun elektrisch verstelbaar
Verstellingen tweemaal sneller dan bij klassieke modellen Duolys
Elektrische hoogteverstelling van 53 tot 99 cm (dus ideale opstappositie voor patiënt)
Geleverd met afstandsbediening
Twee posities kunnen worden opgeslagen, 100% instelbaar
Met elektrisch inklapbare wieltjes voor bepaalde modellen
Max capaciteit 250 kg.
Geleverd met papierhouder
Uitgerust met afneembaar platte bekleding van kunstleder, naadloos
a) Model 3060-40
Gemonteerd op regeldoppen (dus géén inklapbare wieltjes)
Met vaste hielsteunen
5.048,00 € 21%
Bijdrage Recupel
0,33 € 21%
b) Model 3065-40
Gemonteerd op regeldoppen (dus géén inklapbare wieltjes)
Met inschuifbare hielsteunen (plaatsbesparend, zoals bij Amerikaanse tafels)
5.226,00 € 21%
Bijdrage Recupel
0,33 € 21%

5.382,08 €
0,40 €
6.110,50 €
0,40 €
6.016,12 €
0,40 €
5.791,06 €
0,40 €

6.108,08 €
0,40 €

6.323,46 €
0,40 €

c) Model 3060-60
Gemonteerd op grote wielen Ø 125 mm, NIET inklapbaar, met rem
Geschikt voor mobiel gebruik
Met vaste hielsteunen
5.121,00 € 21% 6.196,41
Bijdrage Recupel
0,33 € 21%
0,40
d) Model 3065-60
Gemonteerd op grote wielen Ø 125 mm, NIET inklapbaar, met rem
Geschikt voor mobiel gebruik
Met inschuifbare hielsteunen (plaatsbesparend)
5.309,00 € 21% 6.423,89
Bijdrage Recupel
0,33 € 21%
0,40
e) Model 3060-50
Gemonteerd op inklapbare wieltjes (elektrisch activeerbaar door aanhoudend contact)
Niet geschikt voor mobiel gebruik, enkel bedoeld om tafel makkelijk te verplaatsen om
bijvoorbeeld ondergrond te reinigen
Met vaste hielsteunen
5.522,00 € 21% 6.681,62
Bijdrage Recupel
0,33 € 21%
0,40
f) Model 3065-50
Gemonteerd op inklapbare wieltjes (elektrisch activeerbaar door aanhoudend contact)
Niet geschikt voor mobiel gebruik, enkel bedoeld om tafel makkelijk te verplaatsen om
bijvoorbeeld ondergrond te reinigen
Met inschuifbare hielsteunen (plaatsbesparend)
5.729,00 € 21% 6.932,09
Bijdrage Recupel
0,33 € 21%
0,40
g) Toebehoren/opties voor alle modellen
30850
- tafel geleverd met plastic beensteunen i.p.v. vaste hielsteunen
=> OP TE GEVEN BIJ BESTELLING, ORIGINELE FABRIEKSMONTAGE
(in nabestelling kosten deze sowieso meer : € 288,00)
137,00 € 21%
165,77
30845
geleverd met Goepel-beensteunen i.p.v. vaste hielsteunen, met bevestigingsklemmen
=> OP TE GEVEN BIJ BESTELLING, ORIGINELE FABRIEKSMONTAGE
(in nabestelling zijn deze sowieso duurder: € 555,00)
419,00 € 21%
506,99
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Onderzoekstafel KOMPACT (Promotal)
Zeer compacte (ca. 1m³) polyvalente onderzoekstafel, zowel te gebruiken voor patiënten
in zitpositie als in ligpositie
Max. capaciteit 250 kg
Uitgerust met geïntegreerde inschuifbare hielsteunen en met uitschuifbaar voeteneinde
(opgelet: klein hoogteverschil met zitkussen)
Met 2 laterale Monobloc opbergladen die langs beide zijden van de tafel kunnen
geopend worden en met 2 frontale Monobloc laden
Met geïntegreerd inschuifbaar opstapje, hoogte 23 cm
Breedte kussen 72 cm, bekleed met naadloos kunstleder, makkelijk in onderhoud
(bekleding afneembaar)
Verstelbaar gynaecozitje tot 7° met ABS-spoelbakje
Rugsteun manueel verstelbaar met gasveer
Papierrolhouder geïntegreerd in achterzijde van rugsteun.
Lengte van de tafel 197 cm, hoogte 85 cm (hoogte tussen opstapje en zitkussen 61 cm)
235-10
- Model op regeldoppen
2.786,00 € 21% 3.371,06
235-15
- Model met BLOCK'N ROLL: in de tafel geïntegreerd wielsysteem waarmee de tafel kan
worden verplaatst (opgelet: enkel voor bijv. schoonmaakdoeleinden, NIET geschikt
voor patiëntentransport!)
3.190,00 € 21% 3.859,90
Toebehoren voor beide modellen
278-01
- 1 paar bevestigingsrails ter hoogte van zitgedeelte
174,00 € 21% 210,54
240-01
- 1 paar stopcontacten (1 aan elke zijde van de tafel)
370,00 € 21% 447,70
+ Recupel
0,33 € 21%
0,40
272-01
- 1 uitschuifbaar voeteneinde op zelfde niveau als zitkussen,
dus GEEN hoogteverschil tussen voeteneinde en zitkussen,
zodat één mooi egaal zitkussen gecreëerd wordt
231,00 € 21% 279,51
878-12
- Bevestigingsklem voor accessoires, voor gebruik op rails
in optie
65,00 € 21%
78,65
245-01 + 878-12
- 1 paar Goeppel-beensteunen, compleet met bevestigingsklemmen
592,00 € 21% 716,32
239-10
- ABS achterbak die bovenop het onderstel van de tafel gemonteerd
wordt met opbergruimte voor 2 papierrollen
105,00 € 21% 127,05
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Onderzoekstafel eKOMPACT (Promotal)
Onderzoekstafel elektrisch in hoogte verstelbaar, max. capaciteit 205 kg
Comfortabele kunstlederen bekleding 72 cm breed
Zeer compact en multifunctioneel model (ca. 1 m³) met veel opbergruimte:
moeiteloos overschakelen van zitpositie naar liggende positie door geïntegreerde
beensteunverhoging (klein hoogteverschil met zitkussen)
Ontvangstpositie voor patiënt op zithoogte van 48 cm
Rugleuning elektrisch verstelbaar, hoogte elektrisch verstelbaar 48 - 99,5 cm
Verstelbaar gynecozitje tot 7° met ABS-spoelbakje
Uitgerust met geïntegreerde inschuifbare en verstelbare hielsteunen
1 laterale doorschuiflade (zowel links als rechts te openen) en 1 lade aan de voorzijde
Papierrolhouder
Naadloze bekleding en elektrisch bedienbare zwenkwieltjes om tafel eenvoudig
te verplaatsen voor reinigingsdoeleinden
(NIET geschikt voor mobiel gebruik van de tafel onder belasting)
40235-01 a) eKOMPACT standaard ref. 40235-01
Met handschakelaar: toetsen kunnen enkel manueel bediend worden en
moeten blijvend ingedrukt worden om posities waaronder
hoogteverstelling te veranderen
6.247,00 € 21% 7.558,87
+ Recupel
0,33 € 21%
0,40
40235-20 b) eKOMPACT ONE TOUCH ref. 40235-20
Bij dit model kunnen toetsen ingesteld worden: door één druk kan de gewenste
positie bereikt worden en bespaart u kostbare tijd
Zo kan bijvoorbeeld zowel gewenste zithoogte voor de patiënt als gewenste
hoogte om onderzoek te starten door één druk op de toets bereikt worden
6.443,00 € 21% 7.796,03
+ Recupel
0,33 € 21%
0,40
40235-25 c) eKOMPACT PREMIUM ref. 40235-25
Bij dit model wordt een draadloze voetpedaal meegeleverd, waarmee
tafel op gewenste hoogte kan gebracht worden
Hierdoor heeft U steeds handen vrij.
Dit model komt ook met de ONE-TOUCH-functie
6.957,00 € 21% 8.417,97
+ Recupel
0,33 € 21%
0,40
d) Toebehoren voor alle modellen
278-01
- 1 paar bevestigingsrails ter hoogte van zitgedeelte
174,00 € 21% 210,54
40400
- 1 stopcontact met aarding
137,00 € 21% 165,77
272-01
- 1 uitschuifbaar voeteinde op zelfde niveau als zitkussen,
dus GÉÉN hoogteverschil tussen voeteinde/beensteun en zitkussen,
zodat één mooi egaal ligkussen gecreëerd wordt
231,00 € 21% 279,51
878-12
- bevestigingsklem voor accessoires, voor gebruik op rails in optie
65,00 € 21%
78,65
245-01 + 878-12
- 1 paar Goeppel beensteunen, compleet met bevestigingsklemmen
592,00 € 21% 716,32
236-01 + 878-12
- 1 armsteun met bevestigingsklem
274,00 € 21% 331,54
-> OVERIGE TOEBEHOREN OP EENVOUDIG VERZOEK
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Elektrische gynaecotafel ELANSA
Onderzoekstafel elektrisch in hoogte verstelbaar
Stalen frame met lichtgrijze ABS-bekleding.
Rugleuning verstelbaar met gasveer.
Gëintegreerde papierrolhouder.
Elektrische hoogteverstelling 46 - 106 cm d.m.v. voetpedaal.
Naadloze afneembare anatomische bekleding.
Met ABS-spoelbak (6 liter) op rails
Verstelbare voetjes op frame.
Max. capaciteit 170 kg.
11610-01 - Met hielsteunen
+ Recupel
11614-01 - Met beensteunen volgens Goeppel
+ Recupel
11615-01 - Met unieke voetsteunen
+ Recupel

5.970,00
0,33
6.272,00
0,33
6.345,00
0,33

€
€
€
€
€
€

21% 7.223,70 €
21%
0,40 €
21% 7.589,12 €
21%
0,40 €
21% 7.677,45 €
21%
0,40 €

Onderzoeksstoel Promotal Emotio
Multifunctionele onderzoeksstoel / onderzoekstafel voor polyvalent gebruik :
algemeen onderzoek, gynaecologie, pediatrie, …
Met de uniek elektrisch verstelbare beenplaat kan onderzoeksstoel snel en makkelijk
omgevormd worden tot een volwaardige onderzoekstafel.
Volledig elektrisch verstelbaar (hoogte / rugsteun / beensteun), fraai design met
comfortabele polstering 70 cm. breed, functioneel door verschillende motoren en 4
geheugenfuncties, hoog ligcomfort voor patiënt en perfecte werkhoogte voor arts
(cfr. MSD - problematiek : Musculo - Skeletal Disorders)
Optimaal bedieningsgemak : 2 "Quick-Exam" - posities (favoriete instellingen)
programmeerbaar via controlepaneel, zgn. Memory-instellingen of geheugenfuncties.
Stoel- en ligpositie met één klik instelbaar via controlepaneel : dit controlepaneel is
draaibaar en kan zowel links als rechts van de tafel bevestigd worden.
Elektrische hoogteverstelling 45 → 96 cm. over voetpedaal : begroeting in stoelpositie met
met zeer lage opstap, dus toegankelijk voor ouderen, mindervaliden, obesitaspatiënten, …
Max. capaciteit 205 kg., wieltjes onder tafel elektrisch activeerbaar.
Papierrolhouder geïntegreerd in rugsteun.
Onderzoekslampen en andere accessoires te bevestigen met eenvoudig kliksysteem,
geen bevestigingsklemmen e.d. noodzakelijk.
5.144,00 21%
+ Recupelbijdrage
0,33 € 21%

40300

40400
11679-1
40850

Toebehoren
- Trendelenburgpositie tot 105 cm., handenvrij in te stellen
335,00 €
(= tevens bekkenhoogteverstelling voor gynaecologisch onderzoek),
→ Originele fabrieksmontage, dus niet achteraf te bestellen !
- Geïntegreerde stekkerdoos in sokkel
137,00 €
→ Originele fabrieksmontage, dus niet achteraf te bestellen !
- Regelbare hoofdsteun
132,00 €
- 1 paar hielsteunen => tot uitputting stock
267,00 €

6.224,24
0,40 €

21%

405,35 €

21%

165,77 €

21%
21%

159,72 €
323,07 €

40950

- Clipbevestigingssysteem voor onderzoekslamp

40923

- Converteerbare arm- en beensteun: uniek systeem,
gecombineerde arm- en beensteun 2 in 1
809,00 € 21%
978,89 €
Onderzoeksstoel Promotal Emotio
Model Emotio mét Trendelenburgpositie (ref. 40300), mét connecteerbare
arm- en beensteun (ref. 40923) en mét regelbare hoofdsteun (ref. 11679-01)
6.265,00 21%
7.580,65
+ Recupel bijdrage
0,33 € 21%
0,40 €
Onderzoeksstoel Promotal Gmotio
Gynaecologische onderzoekstafel, zelfde familie als EMOTIO.
Volledig elektrisch verstelbaar: Hoogte 57 - 118,5 cm, rugverstelling en trendelenburg
over voetpedalen via bediening op rugleuning.
Elekrisch activeerbare wieltjes om tafel te verplaatsen (NIET onder belasting)
Max. draagvermogen 205 kg. Met bevestigingsrails ter hoogte van zitkussen
Veiligheidsbatterij. ABS-spoelbakje (inhoud 6 liter). Geïntregeerde papierrolhouder.

4055-20

4050-20

15620-01 Met hielsteunen

34,00 € 21%

41,14 €

+ Recupel bijdrage

9.433,00 21%
0,33 € 21%

11.413,93
0,40 €

+ Recupel bijdrage

9.570,00 21%
0,33 € 21%

11.579,70
0,40 €

+ Recupel bijdrage

9.832,00 21%
0,33 € 21%

11.896,72
0,40 €

15630-01 Met elektrisch manipuleerbare voetsteunen
+ Recupel bijdrage

11.025,00 21%
0,33 € 21%

13.340,25
0,40 €

15640-01 Met elektrisch manipuleerbare voetsteunen
en geïntegreerde LED-verlichting
+ Recupel bijdrage

12.388,00 21%
0,33 € 21%

14.989,48
0,40 €

682,00 21%

825,22

15626-01 Met beensteunen

15624-01 Met GOEPPEL beensteunen

Toebehoren Promotal Gmotio
15672-01 Geïntegreerde uittrekbare beensteunen voor gebruik
van tafel met liggende patiënt

Onderzoeksstoel Promotal Deneo
Uniek revolutionair model volgens "Sit 'n Go" principe.
Beschikbaar in vaste en in hydraulisch verstelbare hoogte.
Uitgerust met 2 lateraal geïntegreerde handgrepen om het instappen te vereenvoudigen :
wanneer patiënt op de twee handgrepen steunt, zakt de stoel automatisch naar ideale
instaphoogte.
Stoel kan in elke positie gemanipuleerd worden (ook Trendelenburg), zonder noemenswaardige inspanning en zonder tijdverlies, via kantelbeweging.
Naadloze "bodyshape" kunstlederen bekleding 30 cm. dik, brandklasse M1.
Gemonteerd op lichtgrijs verlakte sokkel Ø 60 cm. en draaibaar over 360°, wat het werk van
verzorgend personeel vereenvoudigt.
Dit model bespaart 20 à 40% plaats, ca. 50 cm., wat zeer belangrijk is in beperkte ruimtes.
Uitgerust met 2 afneembare armsteunen voor bloedafname, verstelbaar in alle richtingen
en verstelbaar in hoogte.
Max. draagvermogen 200 kg.
80000-01R Model vaste hoogte
2.378,00 21%
80070-01R Model hydraulisch in hoogte verstelbaar 51 - 71 cm.,
over voetpedaal
2.824,00 21%
Toebehoren voor beide modellen
80901-01 - Inox schaal 24 x 18 x 3 cm., gemonteerd op zwenkarm
80906-01 - Geplastificeerde hoofdbeschermer uit transparante PVC
(voor optimale hygiëne enn onderhoud van bekleding).
80905-01 - Geplastificeerde beenbeschermer uit transparant PVC
167-10
- Papierrolhouder gemonteerd onder hoofdsteun
(voor rollen max. 50 cm. breed en f 20 cm.)
80920-01 + -80921-01
Dwarse bevestigingsrail met stang voor montage van
accessoires.
2001-EU - Onderzoekslamp Lightec (LED) met focus en flexibele arm
--> Tot uitputting stock !
+ Recupel bijdrage

2.877,38
3.417,04

210,00 € 21%
53,00 € 21%

254,10 €
64,13 €

56,00 € 21%
40,00 € 21%

67,76 €
48,40 €

219,00 € 21%

264,99 €

894,00 € 21%
0,10 € 21%

1081,74 €
0,12 €

