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Dolomite Melody är en nätt, stilren rollator med egenskaper och möjligheter som står sig bra i val 
av rollator! Här finns den låga vikten, trots att stativet är i stål. Här finns den enkla anpassningen 
tack vare tydliga, säkra funktioner. Här finns den smidiga hanteringen eftersom den går att fälla 
ihop och står upp i hopfällt läge och här finns det hållbara, vajerlösa bromssystemet.

Egenskaper och tillbehör

Melody

Vajerfri, integrerad broms

Ingen bromsvajer att haka upp sig i. Helt rostfri för lång livslängd. 
Patenterad bromsmekanism med testad funktion.

Står i hopfällt läge

Gör rollatorn enkel att parkera och förvara på liten yta. Tryck ner 
sitsen för att fälla ut rollatorn igen.

Sitsen är säker och bekväm, kan enkelt fällas kan fällas upp för att 
ge större gångutrymme och göra det enklare att öppna dörrar 
och nå saker framför MELODY rollatorn.

Steglös justering

Med små steg kan MELODY rollatorns handtagshöjd och vinkel 
ställas in. På detta sätt kan rollatorn anpassas för olika armlängder 
och handpositioner. Kombinationen av unika justeringsmöjligheter, 
tre höjdmodeller och ett brett utbud av tillbehör gör DOLOMITE 
MELODY till en av marknadens mest flexibla rollatorer.

Bricka 

Har fyra stabila fötter. Kan flyttas
lastad från rollator till bord.

Kryckhållare

Gör kryckan lättåtkomlig 
utan att vara i vägen.

Ryggband 

Ett bekvämt och tryggt stöd att luta 
sig mot. Monteras i körhandtagen och 
följer därmed med i höjdjusteringen.



Egenskaper och tillbehör

Korg 

Praktisk korg med 
handtag.
Max last 10 kg (Melody M 
&L)
Max last 7 kg (Melody S)

Släpbroms

En trygghet som 
förhindrar att rollatorn 
rullar iväg. Perfekt vid 
gångträning och
enhandslösningar.

Hängbag

Praktisk väska som 
skyddar tillhörigheter. Här 
ryms t ex handväskan. 
Kan kombineras med
syrgashållare.

Dropphållare

Gör det möjligt att 
hänga droppåse på 
rollatorn. För inom och 
utomhusbruk. Monteras 
utan verktyg (ej för 
Melody S).

Steghjälp

Underlättar passering 
över trottoarkanter och 
liknande. Kan monteras 
på höger eller vänster
sida, utan verktyg. 
Tillverkad av rostfritt stål.

Hjulskydd

Förebygger att kläder 
fastnar och skyddar mot 
smuts.

Adapt-handtag

Kan anpassas till helt 
valfri handställning. 
OBS! Levereras endast 
fabriksmonterad som
komplett produkt (ej för 
Melody S).

HP-handtag

För anpassning 
till enhands-/ 
strokepatienter. OBS! 
Levereras endast 
fabriksmonterad som 
komplett produkt (ej för 
Melody S).

Skruv istället för ratt

Ersätter körhandtagsratt
för att säkerställa att
inställningen ej kan
ändras.

Långa körhandtag

Ökar körhandtagshöjden 
på Melody S med 40 
mm. Levereras i par.

Enhandsbroms

Gör det möjligt att aktivera
båda bromsarna med bara 
en hand. OBS! Levereras 
endast fabriksmonterad 
som komplett produkt.(Ej 
för Melody S).

Syrgastubhållare

Enkel att montera och 
passar olika storlekar 
av syrgastuber. Fästes 
framför sitsen utan att
påverka rollatorns 
stabilitet. Monteras utan 
verktyg.



Färg

RAL 1035

7.3 kg
7.7 kg
7,9 kg

200 mm
200 mm
200 mm

Bredd mellan 
hjulen, yttre mått

WIDTH BETWEEN OUTSIDE 
WHEELS

 
Djup

Bredd mellan 
hjulen

WIDTH BETWEEN WHEELS

Total höjd Sitshöjd
Bredd mellan 

handtag

WIDTH BETWEEN HANDLES

Hjuldiameter

Max lastvikt

MAX. USER WEIGHT

Max brukarvikt
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Tre olika höjder (körhandtag och sits)

Tekniska data

Melody S

Melody M

Melody L

545 mm
630 mm
630 mm

645 mm
650 mm
680 mm

485 mm
550 mm
550 mm

660-810 mm 
710-910 mm 
790-990 mm

485 mm
530 mm
610 mm

370 mm
420 mm
420 mm

135 kg
135 kg
135 kg

Melody S

Melody M

Melody L

Ytterligare information om denna produkt och dess tillbehör, så som t.ex. manualer finns på vår hemsida, 
www.invacare.se

MELODY M

Art no. 12012-44-21

MELODY S

Art no. 12014-44-21

MELODY L

Art no. 12010-44-21

Bredd ihopfälld

200 mm
260 mm
320 mm


