
Trolleysysteem 
“Mobility”

BCO dental bewijst zich opnieuw, als uw 
partner in ambulant werken. De ontwikke-
lingen van de Mobility blijkt een schot in de 
roos. 

Mobiliteit
Het Mobility systeem biedt keuze uit 2 verschil-
lende transporters. De transporter met aan elke 
kant drie wielen is speciaal bedoeld voor het 
nemen van trappen. De uitvoering met aan beide 
zijden 1 groot wiel is zeer robuust uitgevoerd en 
uitstekend geschikt voor de minder vlakke on-
dergrond die u onderweg kunt tegenkomen.

Functionaliteit 
Het koffersysteem bestaat in eerste instantie 
uit twee aparte eenheden, welke op elkaar 
gestapeld kunnen worden. Beide eenheden 
worden aan de transporter bevestigd. U kunt er 
eventueel voor kiezen om in bepaalde gevallen 
slechts één van beide eenheden bij de klant 
mee naar binnen te nemen. 

Wanneer u de Mobility compleet gebruikt 
dan staat de apparatuurtas bovenop en de 
verzorgingseenheid (met al uw materialen) 
onderop. Op deze manier heeft u de juiste 
werkhoogte voor uw apparaat. 

Bij de ontwikkeling van de Mobility is uiteraard 
ook rekening gehouden met alle hygiëne-
aspecten. De Mobility is uitstekend te reinigen.

Je kunt gerust zeggen: 
dé oplossing voor de 
ambulante tandheelkunde.

presenteert u:

Wilt u deze Mobilty bestellen? Ga naar onze website www.bcodental.nl



 8930.3 Mobility Apparatuurtas 

1618516 Instrumentenbox + deksel RVS

8930.4 Mobility Verzorgingseenheid

8930.6 Mobility Koeltas

8930.1 Mobility Trappen transporter 8930.2 Mobility Trolley transporter 

Bent u geïnteresseerd en heeft u nog vragen? Bel dan  072 57 628 10

38.8919  Koffer Lamp Flexilight 

8930.7 Mobility Ladenbox



8930.3 Mobility Apparatuurtas,  ca. 4 kg. 
Breedte 35 cm, diepte 35 cm, hoogte 25 cm. 

Voldoende ruimte voor een apparaat. Houder 
voor lamp. Verschillende opbergvakken. 
Opvouwbare buitenzakken voor extra opslag.

1618516 Instrumentenbox + deksel rvs 

19,5x10cm | Per 5 stuks in houder 

8930.4 Mobility Verzorgingseenheid,  ca. 6,7 kg.  
Breedte 35 cm, diepte 35 cm, hoogte 48 cm. 

Ladenbox met 3 laden. Opbergvakken voor 
instrumenten boxen. Voldoende extra bergruimte.

8930.6 Mobility Koeltas  

De koeltas kan geplaatst worden in de 
verzorgingseenheid.

8930.7 Mobility Ladenbox  
Afmeting B 19 x H 24 x D 27 cm. 

Overzichtelijk ladenbox kan in de 
verzorgingseenheid geplaatst worden.

8930.1 Mobility Trappen Transporter,  ca. 2,7 kg.  

Transporter voorzien van 3 wielen aan beide 
zijden.

8930.2 Mobility Trolley Transporter  ca. 2,7 kg. 

Transporter voorzien van 1 wiel aan beide zijden. 

38.8919 Koffer Lamp Flexilight  

8930.50 Backpack 
Breedte 35 cm, diepte 35 cm, hoogte 25 cm. 

Om de ambulante tandheelkunde verder te 
ondersteunen ontwikkelde men, naast de 
Mobility, een praktische rugtas. Het bezoek aan 
uw cliënten zal in elk opzicht gemakkelijker zijn!
 
  Waterdicht textielmateriaal met moderne   
 uitstraling.
  Veilig vervoer van uw apparatuur,    
 instrumentarium en toebehoren.
  Stabiele inlay voor een perfecte    
 bescherming van uw apparatuur.
 Nog meer mobiliteit dankzij het praktische  
 transport op de rug.

8930.50 Backpack

Bent u geïnteresseerd en heeft u nog vragen? Bel dan  072 57 628 10



Ontdek de grenzeloze 
mogelijkheden van het 
"Mobility" Trolleysysteem

Een nieuw level in de ambulante praktijk

 Moeiteloos de trap op en af
  U werkt direct vanuit de trolley
  Flexibel stapelsysteem
 Goed design, ergonomisch en goed te reinigen

Mobility Apparatuurtas

 Breedte 35 cm, diepte 35 cm, hoogte 25 cm
 Voldoende ruimte voor uw apparaat
 Houder voor LED lamp
 Verschillende opbergvakken
 Opvouwbare buitenzakken voor extra opslag

Mobility Verzorgingseenheid

 Breedte 35 cm, diepte 35 cm, hoogte 48 cm
 Ladenblok met 3 laden
 Opbergvakken voor instrumentboxen
 Voldoende extra bergruimte

Draaghulp

 Te gebruiken als de apparatuurtas apart wordt  
 gebruikt.

made in Germany
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