
Rollz Motion & Rollz Flex



Innovation for a better life - 
taking welfare to a higher level

Rollator og transportstol i et og samme produkt

Du har sikkert allerede set og oplevet meget, men opdagelsesrejsen er langt fra slut! Vi ønsker du skal 
kunne leve livet fuldt ud med ROLLZ MOTION. Det er årsagen til, at vi har udviklet et flot og funktionelt 
produkt, som kan følge dig hvorhen du vil. I enkelte bevægelser ændres rollator til en transportstol.

Rollz Motion

Fakta:
• Rollz Motion vægt: 11,4 kg

• Max. brugervægt: 125 kg.

• Bruger højde ca. 155 - 195 cm.

• Enkelt at klappe sammen

• Kantsten og tærskelhjælp

• Højdejusterbare håndtag

• Punkteringsfrie dæk

• Stærk håndbremse

• Bekvem og vaskbart sæde

• Justerbar rygstøtte

• Indkøbsnet under sæde

• Taske for fodstøtte

• Vridbar hjul

• Flere farver

Mål:
• Opslået: 63 x 65,5 x 86-102 cm

• Sammenfoldet: 63 x 29 x 86-102 cm

• Siddemål: 38,5 x 42,5 x 55 cm
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Rollz Flex er vores shoppe rollator, hvor indkøb i supermarked eller en shoppetur i byen klares uden 
problemer. Håndtaget justeres let i højde og vinkel, håndbeskytteren kan drejes for at bremse baghju-
lene og fletsædet kan bruges til et hvil. Når den vandtætte taske er tom, kan Rollz Flex´en nemt pakkes 
sammen.

Rollator og indkøbsvogn i et og samme produkt
Rollz Flex

Fakta:
• Rollz Flex vægt: 6,9 kg

• Bruger højde ca. 155 - 195 cm.

• Justerbart håndgreb

• 25 liter stor vandtæt taske

• Enkelt at klappe sammen

• Kantsten og tærskelhjælp

• Hvilesæde for max 125 kg

• Punkteringsfrie dæk

• Stærk håndbremse

• Bekvem og vaskbar 

• Vridbar hjul

• Flere farver

Mål:
• Opslået: 62 x 60 x 80-102 cm

• Sammenfoldet: 33 x 60 x 80-102 cm
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