
Ekstra let design og mange
tilpasningsmuligheder
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Dolomite  Symphony



Dolomite Symphony

Nogle gange kan det være nødvendigt med en ekstra let rollator, for eksempel til de 
brugere, som løfter deres rollator, de som er svage, eller de som kan have problemer med 
at trække vejret selv ved meget lidt aktivitet. Dolomite Symphony har et rustfrit og elegant 
aluminiumsstel, med en totalvægt på kun 6,7 kg.

Dette design resulterer i en speciel, tilpasningsvenlig rollator, der passer godt både inde og 
udendørs brug.

Egenskaber og tilbehør

Let aluminiumsstel

Det lette stel sørger for, 
at rollatoren holder en 
lav vægt, hvilket gør 
den nemmere at løfte 
og transportere. De 
rustfri dele sikrer god 
holdbarhed i al slags 
vejr. Symphony‘s enkle 
design gør rollatoren 
yderst rengøringsvenlig.

Plads til fødderne

Der er altid rigtig god plads til 
fødderne, når man går med en 
Dolomite rollator. Det gør det lettere 
at nå frem og fx åbne en dør. De 
bageste hjulgafler er afglattet for at 
beskytte, ankler og sko. Sædet er med 
skridsikkert mønster, afrundet bagkant 
og god plads, så brugeren kan sidde 
sikkert og komfortabelt. Husk at slå 
sædet op når du går for at give et 
bedre gangmønster.

Brugervenlige bremser

Lange bremsehåndtag og 
bremseklodser giver mulighed for 
enkelt at bremse selv med svage 
hænder. Kort afstand mellem greb og 
parkeringsbremse reducerer risikoen 
for at miste balancen. Forstærket 
bremsekabel og bremseklodser i 
rustfrit stål. 

Bakke 

Produceret i hård plast. 
Med fire stabiliserende 
gummistøtter 
under bakken sikres 
stabiliteten. 

Stokkeholder 

Gør det nemt at have 
stokken med rollatoren, 
uden at den kommer i 
vejen.

Rygstrop 

Rygstroppen giver en tryg og behagelig 
lændestøtte, kan evt forsynes med blød og 
komfortabel polstring.



Egenskaber og tilbehør

Kurv 

Praktisk kurv med 
håndtag til transport af 
mindre ejendele. Der 
er forskellige kurve til 
forskellige størrelser 
rollatorer. Max vægt 7 kg.

Hjulafskærmning

Beskytter tøjet mod 
snavs og stænk fra hjulet, 
hvis man kører udendørs.

Tværgreb 

Tværgreb kan monteres 
på flere af rollatorerne. 
Tværgrebet giver et 
justeringsinterval på 
17 cm målt fra laveste 
skubbehøjde.

Skrue i stedet 
for håndskrue

Udskift 
fingerskruen 
med en skrue, 
hvis man 
skubbehøjden 
skal være 
stationær.

Enhåndsbremse

Begge bremser aktiveres 
med én hånd.

Bremseforstærker

Giver ekstra 
bremsestyrke til svage 
hænder.

Bløde greb

De bløde greb er et 
rart alternativ til de 
anatomiske greb.

Løsthængende taske

Monteres under sædet. 
Giver ekstra plads, når 
kurven er fyldt. Beskytter 
dine ejendele mod regn 
og nysgerrige blikke.

Trædepedal

Gør det lettere for 
brugeren at komme 
op over kantsten og 
andre lignende små 
forhindringer.

Iltflaskeholder

Rollatorens lette 
vægt kan bruges til at 
kompensere for den 
tunge vægt fra iltflasken.

HP-greb sammen med Adapt 
håndgreb

HP-grebet kan vinkelstilles. Vælges i 
højre eller venstre side med max. 15 
cm interval.

Slæbebremse

En sikkerhed hvis 
brugeren skubber 
asymmetrisk, eller 
rollatoren kører for 
hurtigt.
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Farve

Tekniske data

Symphony 450

Symphony 520

Symphony 600

600 mm
600 mm
600 mm

620 mm
645 mm
710 mm

460 mm
460 mm
460 mm

640-790 mm
705-850 mm
785-935 mm

480 mm
540 mm
625 mm

420 mm
420 mm
420 mm

100 kg
100 kg
100 kg

Symphony 450

Symphony 520

Symphony 600

For flere oplysninger om dette produkt, inkl. brugermanual, se venligst Invacare website: http://www.invacare.dk

Sølvgrå


