
Publieksprijs incl. 21% BTW

GSM HOUDERS

19,99 €

24,99 €

OPTICASE UNIVERSAL HARD CASE - artnr 90540 34,99 €

BEVESTIGINGSMATERIAAL GSM HOUDERS

19,99 €

PRIJSLIJST OPTILINE

OPTICASE AIRFLOW - artnr 90453                                 

OPTICASE UNIVERSAL SOFT CASE - artnr 90429

Geldig vanaf 1/1/2020

Importeur België Révimex bv

OPTIARM - artnr 90439

- bruikbaar voor toestellen van 120-
170mm
- te bevestigen op onderstaand 
bevestigingsmateriaal

- zachte hoes voor toestellen van max. 
160x90mm
- touch screen
- binnenin houder voor bankkaarten
- te bevestigen op onderstaand 
bevestigingsmateriaal

- harde cover voor toestellen van 
max. 164x78mm
- incl 2 adapters om de 
binnengrootte aan te passen aan 
het toestel
- touch screen
- te bevestigen op onderstaand 
bevestigingsmateriaal

- te monteren onder de bout van 
de spiegel
- grootte gat is 10x14mm
- flexibele arm
- te vervolledigen met gsm-
houders hierboven

Als het opgestuurd moet worden per post, is er een leveringskost van 9 Eur.



14,99 €

17,99 €

24,99 €

USB LADERS 

24,99 €

29,99 €

Alle prijzen zijn incl. BTW.  Prijswijzigingen voorbehouden.

GEGEVENS DEALER Révimex bv
Naam : Tel : 011/64 04 49

Referentie : Fax : 011/66 63 26

Datum : E-mail : mail@revimex.be

OPTIBRAKE - artnr 90552

USB FIX TUBE - artnr 38832

USB FIX TREK - artnr 38828

OPTIBELT - artnr 90437

OPTIMIRROR - artnr 90438

- te monteren op buizen van 15 
tot 40mm
- te vervolledigen met gsm-
houders hierboven

- te monteren op de arm van een 
spiegel of een ander staafje van 
9 tot 14mm
- te vervolledigen met gsm-
houders hierboven

- platte alu plaat met gleuven
om ergens onder te monteren, 
totale afmeting plaatje 
100x30mm
- te vervolledigen met gsm-
houders hierboven

- te monteren op buizen van 21 
tot 32mm
- incl kabel 1,5m met fiches aan te 
sluiten op batterijen (12/24V)

- te monteren op buizen van 21 
tot 32mm
- incl kabel 1,5m met fiches aan te 
sluiten op batterijen (12/24V)
- bruikbaar bij regenweer

Als het opgestuurd moet worden per post, is er een leveringskost van 9 Eur.


