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Egenskaber og tilbehør

Dolomite Opal - DK - 03/2017

Til brugeren, som vil have en rollator i god kvalitet. En rollator med 
flere muligheder end en basisrollator. Dolomite Opal er det sikre valg 
med høj kvalitet og stabilitet. Placeringen af de bagerste hjul giver 
god plads til fødderne og gør det komfortabelt at sidde på rollatoren.

Farve

Blå

Tekniske data

Opal 520
Opal 600

Totalbredde

WIDTH BETWEEN OUTSIDE 
WHEELS

Dybde
Afstand 

mellem hjul

WIDTH BETWEEN WHEELS

Højde interval Sædehøjde

600 mm
600 mm

660 mm
710 mm

460 mm
460 mm

770 - 850 mm
840 - 930 mm

540 mm
620 mm

Afstand mellem 
håndtag

WIDTH BETWEEN HANDLES

Hjul- 
diameter

430 mm
430 mm

200 mm
200 mm

Vægt

MAX. USER WEIGHT

7,1 kg
7,4 kg

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

Dolomite Opal

Max 
brugervægt

125 kg

Sikker ved sammenklapning

Den høje placering af håndtaget 
til sammenklapning øger 
brugerens sikkerhed. Brugeren 
behøver ikke at bukke sig ned 
og minimerer derved risikoen for 
at miste balancen Selve sædet 
er skridsikkert og sammen med 
de afrundede hjørner og det 
store sædeareal, gør sædet det 
komfortabelt for brugeren at 
sidde ned længere tid af gangen.

Høj standard og 
bevægelsesfrihed

Høj standard og bevægelsesfrihed 
er nogle af kendetegnene 
ved Dolomite Opal. Slår man 
sædet op på Opal opnås større 
bevægelsesfrihed. Udover at 
øge benpladsen ved gang, 
kunne komme ”længere ind” i 
rollatoren og opnå en mere opret 
kropsholdning, vil det gøre det 
nemmere for brugeren at nå ting 
foran rollatoren. 

Bakke og rygstrop

Rygstroppen giver 
en tryg og behagelig 
siddestilling. Bakken 
og kurven hjælper 
brugeren med at 
transportere mindre 
ejendele.

Trædepedal

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

Bløde greb

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


