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Ergonomisk og smart design
DOLOMITE JAZZ 2 er en elegant letvægts rollator, der giver 
brugeren fremragende støtte både inden- og udendørs. JAZZ 2 har 
talrige smarte funktioner, hvilket gør den til den ideelle følgesvend. 
Bl.a. har JAZZ 2 indvendige skjulte bremsekabler, hvilket giver både 
et flot og enkelt design samt letter vedligeholdelsen. JAZZ 2 er en 
praktisk rollator, der kan komme med alle vegne. Det nyeste medlem 
af DOLOMITE rollatorfamilien kombinerer således stil med stabilitet 
og funktion. Det ergonomiske design tillader en god og naturlig 
kropsholdning samt et gangmønster inde i rollatoren, der fremmer 
brugerens stabilitet og udsyn.



Tekniske data

Kurv og blødt sæde
Kurven er rummelig og kan 
let tages af og anvendes som 
indkøbsnet. Sædet er stabilt 
og blødt polstret for øget 
komfort.

Stilfuld

JAZZ 2 har et flot, antracitfarvet stel 
med elegante svungne former. JAZZ 
2 er en moderne rollator, der er nem 
at anvende til de daglige aktiviteter. 
Bremsekablerne er fuldt integreret 
i stellet, hvilket giver et stilrent 
udseende og samtidig forhindrer, at 
kabler hænger fast i genstande eller 
møbler.

Antracit grå

Stelfarve

Egenskaber og tilbehør

JAZZ 2 510

JAZZ 2 610

7,2 kg

7,8 kg

598 mm

598 mm

689 mm

689 mm

680 – 800 mm

750 – 1000 mm

510 mm

510 mm

200 mm

510 mm

610 mm

454 mm 150 kgJAZZ 2 510/610 215 mm

Ekstra stor kurv
Kan indeholde mere og kan 
lukkes af foroven mod regn 
og blæst. Kan vælges i en 
smart grå eller rød farve.
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Trædepedal
Trædepedalen kan hjælpe 
rollatoren over mindre for-
hindringer.
Kan placeres i både højre 
eller venstre side.

Rygstrop
Rygstroppen giver en tryg 
og behagelig rygstøtte. Fås 
i to modeller, med eller uden 
polstring.

Stokkeholder
Gør det nemt at have stokken 
med, uden at den kommer i 
vejen under kørsel. Monteres 
uden brug af værktøj.

Bakke
Aftagelig, gennemsigtig 
bakke til transport af mindre 
genstande.

Smart og praktisk

DOLOMITE JAZZ 2 er yderst nem at 
vedligeholde og betjene. Når JAZZ 2 
ikke er i brug, kan den enkelt klappes 
sammen ved hjælp af sædestroppen. 
JAZZ 2 kan frit stå sammenfoldet 
og optager således kun ganske lidt 
plads. Skubbehåndtagene er lette at 
højdeindstille uden brug af værktøj og 
med klare positioneringsmærker. 
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