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"Medimpex viert haar 40 jaar bestaan: Doe mee, profiteer en maak uw 
keuze uit onze jubileumacties!"

Actie 1: Optimaliseer uw medicijndistributie met 20% korting op alles!

Ter ere van ons jubileum bieden we nu een exclusieve korting van 20% op alle medicijndistributie! 
Wilt u uw werkruimte optimaliseren? Wij helpen u graag bij het samenstellen van de ideale 
medicijnwagen of kastopstelling, geheel afgestemd op uw wensen en behoeften. Profiteer nu van 
onze jubileumactie en verbeter de efficiëntie en veiligheid van uw medicijndistributie.
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Actie 3: Etac Swift Douchestoel
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ALM81701430 

• Zithoogte verstelbaar: 42-57 cm. B 54 x D 50 cm.
• Totale hoogte 80-95 cm.
• Materiaal: Grijs, Polypropyleen, aluminium.
• Maximaal gebruikersgewicht: 130 kg.

"Medimpex viert haar 40 jaar bestaan: Doe mee, profiteer en maak uw 
keuze uit onze jubileumacties!"

De Swift douchestoel is de meest gebruikte 
douchestoel in de zorg: "Comfortabel 
douchen. Douchestoel met armsteunen en 
rugleuning."eenvoudig en zonder gereedschap 
op de gewenste hoogte in te stellen

Van: € 245,00  Nu voor: € 169,00

Actie 2: Etac My-Loo Toilet verhoger

• Afmetingen: 40 x 36 cm.
• Hoogte: 10 cm.
• Materiaal: Polypropyleen en TPE
• Zonder deksel.
• Belastbaar tot: 190 kg.

Van: € 66,00  Nu voor: € 43,00

Upgrade je toiletervaring met de Etac My-Loo 
toiletverhoger van 10 cm. Het biedt niet alleen 
functionaliteit, maar ook comfort. Het ontwerp is 
bij uitstek geschikt voor de moderne badkamer.

Actie 4: Alle Twizzy zadelkrukken en Hoxa PU tabouretten - Nu 25% kortingung 

Voorbeeld model:rb

Wissel comfortabel tussen staan en 
zitten met onze ergonomische 
zadelkruken. De unieke vorm van het 
zadel ondersteunt een correcte 
houding, waardoor vermoeidheid 
voorkomen wordt. 

Van: € 379,00  (ME330.1)      
Van: € 259,00  (ME100.1)

Vanaf:

• Vaste zithoek
• Zithoogte 48-63 cm
• Werkhoogte 70-80 cm
• Maten zitting 40 cm B x 33 cm D
• Aluminium kruispoot Ø 52 cm.

eeld model:ME330.1 / ME100.1

€ 194,00 

• Vaste zithoek
• Zithoogte 43-58 cm
• Werkhoogte 70-80 cm
• Polyurethaan zitting Ø 36 cm
• Aluminium kruispoot Ø 52 cm

€ 284,00 

Vanaf:

LET OP: Verkrijgbaar in meerdere 
kleuren en zithoogtesthoogtes.
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• Afmetingen: Staand 67,1 x 68,6 x 125,2 cm.
• Afmetingen: Liggend 131,9 x 68,6 x 32,1 cm.
• Oplaadduur: 6 uur.
• Belastbaarheid tot: 150 kg.
• Gratis training op locatie.
• Wij adviseren wel onderhoudscontract af te sluiten.
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Verbeter uw medicijnbehandeling met de nieuwe  
Silent Knight medicijnvermaler! Met het gepatenteerde 
verpulveringsmechanisme is de vermaler nog stiller, 
soepeler en effectiever dan ooit.  

"Medimpex viert haar 40 jaar bestaan: Doe mee, profiteer en maak uw 
keuze uit onze jubileumacties!"

Actie 5: Gevallen? Geen probleem met De Raizer®II. Van: € 4.520,00  Nu voor: € 3.955,00

De Raizer® is een mobiele hefstoel waarmee een 
gevallen persoon binnen enkele minuten overeind 
geholpen kan worden. Inclusief gratis trolley.

Actie 7: Silent Knight medicijn vermaler met 1 doos zakjes van 1000 stuks

Van: € 206,50 Nu voor: € 119,00 

Actie 6: Medimpex Commode® opvangzakken.vangzakken

De Commodeliner universele opvangzak is de ideale oplossing voor het opvangen van lichaamsvloeistoffen. 
Het is een opvangzak met daarin een vocht- en geur absorberend inlegger van 700 ml inhoud.
Door de handige treksluiting kan de opvangzak samengetrokken worden en direct uit de bedpan worden 
genomen. Hierdoor komt de patiënt of verzorger niet in aanraking met ontlasting en wordt hiermee de  
kans op infecties en kruisbesmetting geminimaliseerd. Voldoet aan de huidige milieuregelgeving en de   
WIP richtlijnen.

• MED76028 Bedpanzakken Medimpex Commode omdoos 15 x 20 zakken + 10 gratis bedpansets.
• MED76053  Urinaalzakken Medimpex Commode 20 x 20 zakken + 10 gratis urinaalsets.

Van: € 490,00   Nu voor: € 280,00 Van: € 412,00   Nu voor: € 210,00 
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