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Dolomite Gloss säkerställer
den perfekta balansen
mellan riskbedömning och 
maximalt oberoende genom
innovativ och kreativ design.

Viktiga funktioner:

• Lättvikt, bara 6.5kg*
• Hög maximum brukarvikt på upp till 160 kg
• Hanterar handtagshöjd från 635-1050mm**
• 4 olika sitshöjder
• Omfattande tillbehörssortiment för bästa anpassning
• Endast 190 mm smal vid hopfälld!***

* Gloss 600
** Gloss 450 – Gloss 680
*** Gloss 450mm är 240mm bred ihopfälld.



• Bromshandtag som ger bra 
hävkraft och gör det lätt att 
bromsa

• Diskreta vajrar och en modern 
design

• Låsfunktion vid ihopfällning

• Tygkorgen är lätt att nå, och 
följer med ihopfällningen av 
rollatorn.

• Tillbehören passar hela Gloss 
familjen
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3 modeller i 1 rollator

‒ Standardrollator – inne/ute

‒ Lättviktsrollator

‒ ”Tunga” brukare
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Gångutrymme & åtkomlighet

• Generöst gångutrymme – Gloss har ett nätt 
yttermått men ett generöst innermått. Detta ger fördelar 
att framföra rollatorn och obehindrat kunna ta ut stegen 
för att få bästa möjliga gång.

• Framåtvända handtag – förbättrar möjligheten 
att gå inne i rollatorn med handtagen nära kroppen. 
Detta främjar ett upprätt gångmönster som minskar 
skador på axlar och rygg.

• Rak bakkant - Förflyttning i och ur rollatorn förenklas 
av att rollatorn har en rak bakkant och därmed ingen 
snubbelrisk över bakhjul eller dylikt. Rollatorn kan även 
backas intill en köksbänk eller liknande.
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Rätt höjd för sitsen

Att säkerställa att sitsens höjd från
golvet är i rätt och i säker position 
är av största vikt för användaren. 
En enkel vägledning att få till den 
rätta höjden är att mäta från
användarens knä till golvet. 
Det är detta som är den korrekta* 
höjden för sitsen. 
*Användarens fötter ska vara helt platta mot golvet
när de sitter på rollatorn.
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• Fällfunktion – lätt att förstå & greppa reglaget för fällning som 
enkelt fälls ihop/ut. Tack vare kryssfällning står den i hopfällt läge.

• Höjdjustering – steglös justering med tydlig markering tillåter
en mer exakt inställning i höjd och vinkel. Tack vare att handtagen 
är riktade framåt kan handtagen vinklas 20  inåt för att händer 
med felställningar ska få ett bättre grepp.

• Bromsar – en mjuk  och tydlig bromsspak med kort slaglängd som 
är lätt att nå utan tyngdförflyttning.

• Handtagsgrepp – ergonomiskt formade för att ge avlastning för 
hela handflatan och av material som ger friktion så att händerna 
inte glider.

• Sits – med mjukt rundade kanter för att ge komfort. Ger obegränsat 
med utrymme då inga stag finns som hindrar att kroppen får plats.

• Stabilitet – är beroende av hjulbasens storlek samt spårvidden i 
förhållande till höjden på handtagen därav finns Glossen i olika 
storlekar
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• Ryggband
• Kryckkäpphållare
• Väska: som kan sitta kvar vid ihopfällt läge
• Korg
• Bricka
• Steghjälp
• Bromsförstärkare: Ger extra bromskraft till 

dem som har svaga händer.
• Släpbroms: En extra säkerhet för att förhindra

att rollatorn rullar för snabbt

Dolomite Gloss tillbehörssortiment:

Att anpassa rollatorn till att matcha brukarens individuella behov

• Tvärgrepp: Gör det möjligt att avända rollatorn
med en hand

• Underarmsstöd: Ger extra stöd till de med t ex 
artrit, halvsidig försvagning

• Hemiplegi handtagsset: enhandbroms till exv
stroke patienter

• Syrgashållare
• Droppställning
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Vi tror på att människor

som fortsätter att gå

håller sig friskare!!!
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