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Prijzen exclusief BTW
Prijzen met een   (sterretje) hebben 6% BTW

Prijzen zijn per stuk tenzij anders vermeld
Prijzen exclusief eventuele verzendkosten

*

Mobiliteit (rollators)

Rollator Economy Rollator DeLuxe

Rollator DeLuxe standaard Rollator DeLuxe XL

Rollator XXL

Functionele, stabiele en veilige rollator van aluminium. 
Gewicht slechts 9 kg
Stabiel, gecoat frame 
Met afneembaar mandje en tablet.
Standaard rugsteun met polstering voor veilig uitrusten en leunen.

Omschrijving

Omschrijving

OmschrijvingArt.nr.

Art.nr.

Art.nr.Prijs

Prijs

Prijs

Rollator Economy

Rollator DeLuxe standaard

Rollator DeLuxe XL

Rollator XXLM1 1028435

M1  11293

M1 11293H

M4 11295€  132,50

€  219,00

€  295,00

€  335,00

Niet iedereen wil een rollator van de discounter, maar een goed uitziend 
model met voordelen. Tenslotte moet de gebruiker dagelijks met zijn 
hulpmiddel omgaan. Gebruikers zijn bereid wat meer te betalen voor een 
technisch perfect hulpmiddel waar ze jaren lang gemak van hebben.
De rollator DeLuxe heeft vele voordelen: 

• Lichtgewicht rollator
• Standaard met grote opbergtas 
• Met zitting en rugsteun, greephoogte instelbaar 
• Steungreep in hoogte verstelbaar
• Makkelijk inklapbaar en mee te nemen in de auto 
• Sterke veiligheidsremmen
• PU banden op lichtlopende velgen 

Max. Belastbaar tot: 225 kg
Eigen gewicht: 9 kg
Zitbreedte: 54,5 cm
Greephoogte: 77 - 94 cm
Wielstand binnen: 57 cm
Wielstand buiten: 75 cm

XXL rollator met handremmen, korf, blad en stokhouder. 
Met een duidelijk grotere zitbreedte in tegenstelling tot een standaard 
rollator. 
Door het versterkte frame is de rollator XXL belastbaar tot 280 kg. 

Hoogte: 82 - 92,5 cm
Zitbreedte: 57 - 64 cm
Zithoogte: 58 cm
Totaalbreedte: 78 cm
Kleur: Zilver

Max. Belastbaar tot: 135 kg
Eigen gewicht: 7,5 kg
Zitbreedte: 46 cm
Greephoogte: 77 - 94 cm
Wielstand binnen: 48 cm
Wielstand buiten: 65 cm

Handremmen bij de handgrepen.
Max. Belastbaarheid: 110 kg
Gewicht: 9,0 kg
Greephoogte verstelbaar: 84 - 95 cm
Wielafstand binnen: 41 cm
Wielafstand buiten: 56 cm
Kleur: zilver metallic
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Mobiliteit (rollators)

Rollator Duo DeLuxe

Omschrijving Art.nr. Prijs

Rollator Duo DeLuxe M4 12295 €  429,00

Dit verder ontwikkelde rollator DeLuxe model bied alle voordelen van 
de DeLuxe rollators, zoals lichtgewicht, in hoogte verstelbare 
steungrepen en handremmen.

 
· Voorzien van voetsteunen en kan als rolstoel door een 

begeleider makkelijk verplaatst worden. 
· De voetsteunen kunnen onder de stoel in de tas 

meegenomen 
· Maakt van een normale rollator een rolstoel. 
· Standaard voorzien van een stokhouder 
· Standaard (naar beneden) opklapbaar plateau met 

bekerhouder. 
· Gemakkelijk opvouwbaar. 
· Makkelijk afneembare wielen, om de rollator plaats 

besparend op te bergen. 

Maximale belasting: 135 kg
Eigen gewicht: 9,5 kg
Zitbreedte: 46 cm
Greephoogte: 77 - 94 cm
Wielafstand binnen: 48 cm
Wielafstand buiten: 64 cm
Kleur: zilver metalic

Rollator en 
transportstoel

in één
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Mobiliteit (rolstoelen)

Rolstoel (staal) Rolstoel (aluminium)

Infuusstandaard voor rolstoel

Fixatieklem standaard voor rolstoel

Verstelbare armleuning voor rolstoel

Kiepbeveiliging voor rolstoel

Omschrijving

Omschrijving

Omschrijving

Omschrijving

Omschrijving

Omschrijving

Art.nr.

Art.nr.

Art.nr.

Art.nr.

Art.nr.

Art.nr.

Prijs

Prijs

Prijs

Prijs

Prijs

Prijs

Rolstoel 43 - 45 cm staal

Rolstoel 48 - 50 cm staal

Infuus standaard voor rolstoel

Buis fixatieklen voor rolstoel

Rolstoel 43 - 45 cm aluminium

Rolstoel 48 - 50 cm aluminium

Kiepbeveiliging voor rolstoel (1 paar)

Verstelbare armleuning voor rolstoel (1 paar)

M1 845

M1 850

M1 2333

M1 900Block

M1 945

M1 950

M1 900R

M1 900AL

€  249,50

€  249,50

€  62,50

€  17,95

€  319,95

€  319,95

€   44,95

€  189,25

Rolstoel van staal met in hoogte verstelbare zitting van 47 tot 51 cm. 
Zitbreedte 43 tot 45 cm. Naar binnen- en buiten draaibare beensteunen. 
Eigen gewicht 20 kg. Pechzekere banden. Armleuningen.
Maximaal belastbaar tot 150 kg. 
Frame kleur: zilver metalic

Rolstoel van aluminium met in hoogte verstelbare zitting van 47 tot 51 cm. 
Zitbreedte 48 tot 50 cm. Naar binnen- en buiten draaibare beensteunen. 
Eigen gewicht 15 kg. Pechzekere banden. Armleuningen 
Maximaal belastbaar tot 135 kg. 
Frame kleur: zilvergrijs metalic

Infuus standaard met een lengte van 99 cmm. 
Wordt kompleet geleverd met fixatieklem 
22,4/10 mmØ
Hiermee kan de patiënt tijdens het transport 
voorzien worden van infusie/vloeibare voeding. 

Voorkomt dat de rolstoel achterover kiept.
Geschikt voor rolstoel staal en aluminium.
Set van 2 stuks

Armleuningset, in hoogte verstelbaar, 
zilvergrijs metalic.
Geschikt voor rolstoel staal en aluminium.
Set van 2 stuks

Fixeerklem voor 22,4/19 mm buisdiameter. 
Per stuk
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Mobiliteit (krukken)

Met stabiele kunststof voorgevormde onderarmsteun.

Reflector in de handgreep. Slijtvaste anti-slipdoppen. 
Steel in hoogte verstelbaar. Steel van sterk lichtmetaal

In hoogte verstelbare greep: 76 - 96 cm
Belastbaar tot 140 kg.
Eigen gewicht: 570 gr. 

Elleboogkruk standaard (per stuk) Elleboogkruk anatomisch(per stuk)

Omschrijving

Omschrijving

Omschrijving

Art.nr.

Art.nr.

Art.nr.

Prijs

Prijs

Prijs

Elleboog kruk greep blauw (per stuk)

Elleboog kruk anatomisch linkse uitvoering

Elleboog kruk softgrip Turquase - blauw (per stuk)

M1 4 B

M1 11410

M1 5TB

M1 4 R

M1 11411

M1 5GB

M1 4 G

Elleboog kruk greep rood (per stuk)

Elleboog kruk anatomisch rechtse uitvoering

Elleboog kruk softgrip geel - blauw (per stuk)

Elleboog kruk greep grijs (per stuk)

€  13,95

€  19,95

€  18,95

€  13,95

€  19,95

€  18,95

€  13,95

Rood, geel en blauw combinatie. Bijzonder kleurrijk design.
In hoogte verstelbaar middels een veilige klip. TÜV/GS getest. 

Hoogte verstelbaar tot greep: 61 - 81 cm
Belastbaar tot: 100 kg
Gewicht: 420 g

Omschrijving Art.nr. Prijs

Elleboogkruk kind M1 6K €  19,95

Elleboogkruk kind (per stuk)

De anatomisch gevormde handgreep kan door te draaien op de hand 
afgesteld worden. Drukplaatsen kunnen hierdoor vermeden worden. 

Zilverkleurige aluminium buis, met grijze kunststof onderarmsteun. 
In hoogte verstelbaar (tot greep) van 76 - 96 cm
Belastbaar tot 140 kg
Eigen gewicht: 625 gr.

Elleboogkruk met softgrip

Kruk met verwisselbare gepolsterde, zachte kunststofgreep vormt zich 
naar de hand. De kruk is in hoogte verstelbaar. Met grote slipvaste 
elleboogsteun. TÜV/GS getest. 

In hoogte verstelbaar (tot greep) van 76 - 96 cm
Belastbaar tot 140 kg
Eigen gewicht: 640 gr. 



www.samed.nl

5
SAM DE
medical   care   sport

Prijzen exclusief BTW
Prijzen met een   (sterretje) hebben 6% BTW

Prijzen zijn per stuk tenzij anders vermeld
Prijzen exclusief eventuele verzendkosten

*

Mobiliteit (krukken)

Van neopreen polsterschuim. Handvriendelijk. 
De greepbekleding beschermt tegen druk. 
Eenvoudig over de greep schuiven en de 
ritssluiting sluiten en klaar. Word per stuk 
geleverd. Leverbaar in de kleuren blauw, 
rood, grijs en zwart

Omschrijving

Omschrijving

Art.nr.

Art.nr.

Prijs

Prijs

Greepbekleding elleboogkruk blauw per stuk

Universeel dop Ø 16 mm zwart (1 paar)

Universeel dop Ø 16 mm grijs (1 paar)

M1 802B

M1 M51

M1 M40

M1 802R

M1 M52

M1 M41

M1 802G

M1 M53

M1 M42

M1 802Z

M1 M54

M1 M43

Greepbekleding elleboogkruk rood per stuk

Universeel dop Ø 19 mm zwart (1 paar)

Universeel dop Ø 19 mm grijs (1 paar)

Greepbekleding elleboogkruk grijs per stuk

Universeel dop Ø 22 mm zwart (1 paar)

Universeel dop Ø 22 mm grijs (1 paar)

Greepbekleding elleboogkruk zwart per stuk

Universeel dop Ø 25 mm zwart (1 paar)

Universeel dop Ø 25 mm grijs (1 paar)

€  5,75

€  3,75

€  3,75

€  5,75

€  3,75

€  3,75

€  5,75

€  3,75

€  3,75

€  5,75

€  3,75

€  3,75

Greepbekleding (per stuk)

Wanneer elleboogkrukken langere tijd gebruikt moeten worden kunt u 
deze polster over de ondersteuningsschaal schuiven. Daarmee 
verminderd u de wrijving en eventuele druk problemen.

Polster voor elleboogkruk

Omschrijving

Omschrijving

Omschrijving

Omschrijving

Art.nr.

Art.nr.

Art.nr.

Art.nr.

Prijs

Prijs

Prijs

Prijs

Elleboogkruk polster (per stuk)

Krukdop flexibel (1 paar)

Ijsvoet (per stuk)

Okselkruk (per stuk)

M1 80111389

M1 8224

M1 303155

M1 40A

€  7,95

€  17,95

€  4,95

€  35,95

Universele doppen voor krukken en 
wandelstokken. 

Van binnen met metaal versterkt. 

Voor een langere gebruiksduur. 

Per paar verpakt.  

Universeel doppen

Uw kruk of wandelstok heeft hiermee een goede grip, ook op een gladde 
ondergrond. Geschikt voor elleboogkrukken. Met 5 tanden.
Van roestvrijstaal. Wanneer de ijsdop niet gebruikt wordt kan deze 
gemakkelijk omhoog geklapt worden. 

Ijsvoet

Deze schokabsorberende krukdop is bijzonder flexibel. 

Vangt schokken elastisch op. 

Wordt per 2 stuks geleverd

Uiterst flexibele krukdop

Wanneer een normale elleboogkruk niet voldoende steun 
bieden, dan worden deze okselkruk aanbevolen. 
Van sterke aluminium buis met zachte schuimpolstering 
op de handgreep en bij de oksel. In hoogte verstelbaar 
d.m.v. clips. De greep is eveneens in hoogte verstelbaar. 
Kompleet met sterke rubber dop. 
In hoogte verstelbaar: 112 - 133 cm
Eigen gewicht 900 gram
Max. belasting: 114 kg

Okselkruk

Kleur: beige
 
Per stuk verpakt. 
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*

Mobiliteit (wandelstokken)

Met twee componenten handgreep

De handgreep van de Derby wandelstok 
is samengesteld uit hard kunststof voor 
de stevigheid met een bovenkant van 
zacht rubber voor comfort. De rubber 
bovenkant is huidvriendelijk en gripvast.  

In twee uitvoeringen leverbaar:
Tweekleuring: buis zilverkleur, zwarte 
greep. 
Eénkleuring: kompleet zwart

Hoogte: 79 - 99 cm
Belastbaar tot : 100 kg
Gewicht: 400 g

Omschrijving

Omschrijving

OmschrijvingArt.nr.

Art.nr.

Art.nr.Prijs

Prijs

Prijs

Wandelstok Derby zilver/zwart

Wandelstok anatomisch rechtshandig

4 voet wandelstok kleine voetplaat (per stuk)M1 H25

M1 202011RSI

M1 2010S

M1 H15

M1 202001LRSI

M1 2010LWandelstok Derby geheel zwart

Wandelstok anatomisch linkshandig

4 voet wandelstok grote voetplaat (per stuk)€  22,95

€  21,95

€  41,95

€  21,75

€  21,95

€  39,95

Polsriem wandelstok 

Wandelstok Derby 4-voet Wandelstok

4-voet Wandelstok XXL 

Omschrijving

Omschrijving

Omschrijving

Omschrijving

Omschrijving

Art.nr.

Art.nr.

Art.nr.

Art.nr.

Art.nr.

Prijs

Prijs

Prijs

Prijs

Prijs

Polsriem wandelstok

4-voet wandelstok XXL

Opvouwbare wandelstok (per stuk)

Wandelstok met polstering (per stuk)

Wandelstok houder (per stuk)

M1 60

M1 43649201

M1 203036BL

M1 8137

M1 1023

€  3,99

€  59,95

€  21,95

€  34,95

€  2,95

Opvouwbare wandelstok

Wandelstok anatomisch

Wandelstok met polstering

Wandelstok houder

Met deze polsriem valt de wandelstok niet 
meer uit uw rand. Eenvoudig te bevestigen. 

De opvouwbare wandelstok bespaart 
plaats wanneer deze niet gebruikt 
wordt. Makkelijk op te bergen. 

Binnenin de buis is een sterke 
rubberband bevestigd welke de drie in 
elkaar gestoken delen strak samentrekt 
zodat er geen klappergeluid ontstaat en 
de stok absoluut stabiel is. Bijzonder 
licht en handzaam. Door middel van clip 
in hoogte verstelbaar van 84 - 94 cm

De praktische kunststofklem past op 
iedere stok.
 
Hiermee kan de stok op iedere (tafel) rand 
geplaatst worden. 

Eenvoudig en praktisch. 

• Speciaal voorgevormde handgreep 
voor zeker en onvermoeibaar lopen.
• Hoogteverstelling door Clip.
• Zwarte stang.

Per stuk verpakt.
Hoogte verstelling: 76 - 99 cm
Gewicht: 340 g

• Stabiel
• Afneembare handgreep
• 4-Punts steun voor grotere stabiliteit

Max. toelaatbaar gewicht: 226 kg
Eigen gewicht: 1,0 kg
In hoogte verstelbaar: 71 – 93 cm 

De handgreep heeft een bekleding die in 
vergelijking met standaard 
wandelstokken de meeste schokken 
opvangt en daarmee maximaal comfort 
biedt.  

In hoogte verstelbaar: 726 - 921 mm

• Naar buiten gedraaid steunvlak voor meer
   loopvrijheid 
• Sterke 4-voetplaat met draaibare voet, 
   en daarmee voor rechter of linker hand
   instelbaar.
• In twee uitvoeringen (klein en groot
   steunvlak) verkrijgbaar.
• Aluminium buis, zwart geanodiseert 
• met buitenclip voor hoogteverstelling
• Hoogte verstelbaar 74-97 cm. 
• Grote schuimrubber greep en anti-slip
   doppen verhogen de veiligheid van deze
   stabiele loophulp.
• Maximale Belasting: 100 kg



www.samed.nl

7
SAM DE
medical   care   sport

Prijzen exclusief BTW
Prijzen met een   (sterretje) hebben 6% BTW

Prijzen zijn per stuk tenzij anders vermeld
Prijzen exclusief eventuele verzendkosten

*

Mobiliteit (diversen)

Omschrijving

Omschrijving

Omschrijving

Art.nr.

Art.nr.

Art.nr.

Prijs

Prijs

Prijs

Looprek

Looprek XXL

Looprek met 2 wielen 

M1 204081

M1 43648700

M1 30121

€  69,95

€  179,95

€  89,95

Stabiel, van lichte aluminium buis
Met een druk op de knop opvouwbaar. 
Plaatsbeparend. 

Meervoudig in hoogte verstelbaar.

De hoge dwarsliggers maken gebruik 
als toiletsteun mogelijk.

De zachte, gevormde handgrepen 
zorgen voor een goede grip

Looprek

Uitglijbescherming

Looprek XXL

Looprek bewegelijk

Looprek met 2 wielen

Licht en solide. 
Zeer stabiel
Makkelijk in te klappen. 
Maximale belasting: 226 kg
In hoogte verstelbaar: 76 - 101 cm
Breedte 71 cm
Eigengewicht: 3 kg

Hulp bij looptraining en zorgt voor 
veiligheid. Door het onafhankelijk 
van elkaar (zijdelings) verplaatsen 
van de steunen wordt het lopen 
vergemakkelijkt.  

• Sterke aluminium frame.
• In hoogte verstelbaar met clips
• Opvouwbaar om ruimte besparend
   op te bergen
• Met anatomisch gevormde
   handgrepen.

Breedte: ca. 62 cm 
Hoogte: 77 - 87 cm
lengte: ca. 44 cm
Opgevouwen: 10 cm
Gewicht: 2,6 kg
Belastbaer tot: 135 kg

Omschrijving Art.nr. Prijs

Looprek bewegelijk zilver M1 204030

M1 204030BRLooprek bewegelijk brons €  72,50

€  72,50

De greephoogte is instelbaar d.m.v. 
slotbouten. 
Makkelijk en snel in te klappen voor vervoer.
Lengte: 68 cm
Breedte: 54 cm
Hoogte: 83 - 102 cm
Max. zitbelasting: 100 kg
Max. handgreepbelasting: 60 kg
Eigen gewicht 5,5 kg

Omschrijving Art.nr. Prijs

Uitglijbescherming maat S (1 paar) M1 905-S

M1 905-M

M1 905-L

M1 905-XL

Uitglijbescherming maat M (1 paar)

Uitglijbescherming maat L (1 paar)

Uitglijbescherming maat XL (1 paar)

€  27,95

€  27,95

€  27,95

€  27,95

Antislipsokken bieden nog meer zekerheid bij het 
lopen. De kracht zit in het speciale 2-zones-
antislipprofiel. Aan de voorzijde van de sok (bij de 
tenen) zijn kleine noppen geplaatst met een 
zachte afremmende werking. In het midden en 
achterzijde zorgen de grote noppen voor een sterk 
zuigende werking. De speciale noppen bieden ook 
op een natte ondergrond (badkamer of toilet) 
zekerheid. De sok glijdt en knelt niet af door 
methode van vervaardigen. Verpakt per paar.

®HEKA antislipsok

Omschrijving Art.nr. Prijs

Heka antislipsok maat 35 - 38

Heka antislipsok maat 43 - 46

Heka antislipsok maat 39 - 42

VA 0882

VA 0892

VA 0887 € 21,95

€ 21,95

€ 21,95

Een solide en stabiele hulp voor binnen gebruik. Laat licht sturen en is 
dankzij de slipvaste rubber doppen aan de achterste steunen veilig te 
gebruiken.

Heka Safety pants

Omschrijving Art.nr. Prijs

Heka Safety pants maat S      (32-34)

Heka Safety pants maat M      (36-40)

Heka Safety pants maat L       (42-44)

Heka Safety pants maat XL     (46-48)

Heka Safety pants maat XXL   (50-52)

Heka Safety pants maat XXXL (54-56)

Heka Safety pants Protectoren (per paar)

€  39,95

€  39,95

€  39,95

€  41,50

€  39,95

€  39,95

€  39,95

VA 0856

VA 0855

VA 0851

VA 0870

VA 0853

VA 0854

VA 0852

Safety Pants heupbeschermbroeken zijn onderbroeken 
die aan beide zijden, ter hoogte van de trochanter, een 
opening hebben. In deze opening gaat een 
heupprotector die bij een mogelijke val bescherming 
biedt. Het is een combinatie van comfort en effectiviteit. 
De zachte protectoren zijn gemaakt van traagschuim die 
de schok van het vallen absorberen en verdelen. De 
bijbehorende broekjes zijn vervaardigd van een eerste 
kwaliteit katoen met ingewerkte lycra. Verkrijgbaar in 
zes maten en geschikt voor zowel mannen als vrouwen. 
De protectoren worden niet meegeleverd. Deze 
zijn apart te bestellen. 

• Past op bijna alle schoenen
• Robuuste constructie en materialen
• Effectief en praktisch
• Makkelijk aan- en uit te trekken
Door de an de onderzijde gemonteerde  
robuuste en geharde metaalpuntenen door 
de profielzool wordt het uitglijgevaar 
verminderd. Een reflector aan de 
achterkant verhoogt de veiligheid in het 
donker. Het materiaal is bestand tegen 
extreme kou.


