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TWICE
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Onze TWICE serie staat bekend om de hoge kwaliteit maar zeker ook om de vele mogelijkheden 
in modellen, uitvoeringen en zelfs combinaties. Zo hebben wij bijvoorbeeld voor mensen met lange 
benen de verlengde voetensteun ontwikkeld.

// VERLENGDE VOETENSTEUN 

Binnen de standaard TWICE serie hebben we de maten XS, S, M, L, XL en XXL. 
Alleen bij de maten L, XL en XXL is het mogelijk om voor een extra lange voetensteun te kiezen. 

Maat L: de voetensteun wordt 6 cm langer, de maat heet dan L6. 
Maat XL: de voetensteun wordt 8 cm langer, de maat heet dan XL8 
Maat XXL: de voetensteun wordt 10 cm langer, de maat heet dan XXL10 

Bij uw bestelling geeft u aan welke maat u wenst: Twice Plus: Maat L6, XL8 of XXL10. 

De extra lange voetensteun is een optie bij elk Twice model (bij de maten L, XL en XXL ) en heeft een 
meerprijs van € 430,- (de gebruikelijke meerprijs van € 215,- voor de maat XL en XXL vervalt hierbij). 
Een extra lange voetsteun is niet mogelijk icm een sta-op systeem. 

Gezien het gewicht die een langere voetensteun met zich meebrengt, leveren we deze alleen i.c.m. 
een voet* 41, 42, 86 en 87.  De voeten 41 en 42 worden voor de Twice Plus aangepast; in diameter 
zijn ze iets groter en de tenen lopen iets meer op dan bij de voeten die we voor de overige collectie 
gebruiken. Vergeet niet de gebruikelijke meerprijs van € 237,- voor deze voeten mee te rekenen

Belangrijk: Anders dan voorheen is een Twice Plus alleen voorzien van een verlengde voetensteun. 
De extra hoge rug die bij bepaalde modellen mogelijk is kunt u nu als extra optie bestellen en heeft 
geen directe relatie meer met een Twice Plus. Zie daarvoor de info: Rug-keuzes Twice

* Geschikt voor een belasting tot 140 Kg
 Genoemde prijzen zijn consumenten verkoop incl btw.
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