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Invacare Escort

61 cm

77 - 85 cm

41 cm

Ø = 25 mm

40 cm

Fast gåram i aluminium som trots sin låga vikt är 
både stabil och säker. Bekväma handtag ger säkert 
grepp. Höjden justeras på respektive ben med 
tryckknapp i steg om 2,5 cm.

Art nr:  P435B
Vikt: 1,8 kg
Max brukarvikt:  130 kg

Invacare Asteria

Hopfällbar gåram där sidorna med ett enkelt 
handgrepp kan fällas in mot mitten, vilket gör den 
enkel och smidig att transportera. Höjden justeras 
på respektive ben med tryckknapp i steg om 2,5 cm.

Art nr:  1515569
Vikt: 3 kg
Max brukarvikt:  135 kg

77-94,5 cm

44 cm

60 cm
45 cm

Ø = 25 mm

64 cm

Tillbehör till Brio

Fasta framhjul

Förvandlar din gåram till en 
tvåhjulig inomhusrollator.  
Art.nr  6270E

Länkhjul fram 

För inomhusbruk  
Art.nr  6267E

Invacare Aventia

Gåram med ledad konstruktion i sidorna, vilket gör 
att den följer med i steget och främjar ett naturligt 
gångmönster. Sidorna kan också enkelt fällas in 
mot mitten vilket gör den smidig att transportera. 
Höjden justeras på respektive ben med tryckknapp i 
steg om 2,5 cm.

Art nr:  P402
Vikt: 3 kg
Max brukarvikt:  100 kg

Invacare Brio

Höjdställbara gåramar i två modeller. Höjden 
justeras på respektive ben med tryckknapp i steg 
om 2,5 cm. Båda är hopfällbara (sidorna fälls in mot 
mitten) för att enkelt kunna transporteras och de 
har praktiska tillbehör för personlig anpassning.

Artikelnummer Vikt Max brukarvikt

6291E-JR höjdjusterbar 64 - 82 cm 2,5 kg 135 kg

6291E-A höjdjusterbar 77 - 94 cm 3 kg 135 kg

50 cm
42,5 cm

78 - 90 cm

40 cm

Ø = 25 mm

61 cm

Ø = 28 mm

AC

B

Brio 6291E-JR 6291E-A

A 60 cm 62 cm

B 58,5 cm 60,5 cm

C 43 cm 44 cm


