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Extra lätt.
Extra anpassningsbar

Trusted Solutions,
Passionate People®

Rollatorn Dolomite Symphony

Ibland är behovet av en extra lätt rollator påtagligt, som till
exempel när brukaren tvingas till dagliga lyft av en rollatorn, är
svag eller har problem med andningen.
Dolomite Symphony har en rostbeständig, elegant ram i
aluminium och en totalvikt på endast 6,8 kg (Avser storlek 520,
lägre eller högre vikt vid annan ramstorlek). Resultatet är en
ovanligt anpassningsbar rollator som passar lika bra i finrummet
som på saltstänkta kustvägar.
Aluminiumram

Egenskaper och Tillval

Ger en låg produktvikt och gör
det lätt att ta sig fram med
rollatorn. Dess rostbeständiga
egenskaper gör även att rollatorn
förblir fin i ur och skur.
Användarvänliga dabs
II-bromsar

Syrgashållare

Släpbroms

Väska

Centrerar syrgastuben
på rollatorn och
ger därmed bra
manöverbarhet trots
tyngd.

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

Praktisk väska
som skyddar dina
tillhörigheter.

Långa bromshandtag ger
bra hävkraft och gör det lätt
att bromsa även för svaga
händer. Kort slaglängd för att
parkeringsbromsa, dvs man
behöver inte släppa sitt grepp om
handtaget för att bromsa. vilket
minskar risken för att brukaren
förlorar balansen.

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

Bredd yttre mått

Symphony 450

WIDTH BETWEEN OUTSIDE
WHEELS

Djup

Bredd mellan
bakhjulen

Total höjd

Sitshöjd

460 mm

640-790 mm

475 mm

WIDTH BETWEEN WHEELS

600 mm

590 mm

Symphony 520

600 mm

660 mm

470 mm

710-850 mm

Symphony 600

600 mm

700 mm

470 mm

790-935 mm

Bredd mellan
handtag

WIDTH BETWEEN HANDLES

Hjuldiameter

Produkt vikt

MAX. USER WEIGHT

420 mm

200 mm

545 mm

420 mm

200 mm

6,8 kg

6,7 kg

620 mm

420 mm

200 mm

7,0 kg

Max
användarvikt

Färg
RAL 9006

Symphony
450, 520, 600

100 kg
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Artikelnummer
Symphony 450
Symphony 520
Symphony 600

12162-30-21
12161-30-21
12160-30-21

