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Dolomite Jazz

Dolomite Jazz 610/510 är 
en innovativ lättviktsrollator 
med en ny spännande design. 
Den passar bra både för 
inomhus- och utomhusbruk, 
och har en hel del nya 
funktioner och fiffigheter att 
bjuda på. Bromssystemet 
är vidareutvecklat, och 
handtagen har en öppen 
ergonomisk utformning. 
Gångutrymmet inne i rollatorn 
är fortfarande stort för att 
ge stöd för en aktiv person i 
vardagen.

Smidig rollator

Dolomite Jazz 510/610 är den första rollatorn som är byggd med 
sidofälld ram. Hopfällningen är lätthanterad och rollatorn står stadigt 
i hopfällt läge. Handtagshöjden är justerbar och har ett höjdminne. 
Dolomite Jazz 610 har ett stort gångutrymme inne i rollatorn, och är 
samtidigt lätt att manövrera. Bromsarna har en ny innovativ design 
där lätt handkraft räcker för att bromsa.

Design

Dolomite Jazz 510/610 har en modern nätt design med 
antracitgrå ram och ljusgrå detaljer. Med den nya designen har 
Dolomite haft en aktiv vardag som målbild förutom stabilitet, 
kvalitet och gångutrymme. Dolomite Jazz 510/610 ska vara en 
smidig följeslagare, som enkelt kan rullas undan och tas med på 
de flesta dagliga aktiviteter.

Egenskaper och Tillbehör

Ryggband - tillbehör

Till monterat ryggband finns en vaddering. Vadderingen säljs separat.
Ryggband, art nr SP1522062
Mjukt överdrag till ryggband, art nr SP1551654



Korg och mjuk sits

Korgen är ett tillbehör som tar maxvikt 7 kg. Art nr 
SP1582945.
Mjuksitsen är standard. Art nr SP1563253.

Steghjälp  - standard

Steghjälpen sitter monterad på rollatorn från början, 
den hjälper dig upp på trottoarkanter. 
Från 2014.06: Art nr SP1576558

Bricka - tillbehör

En bricka finns att köpa som tillbehör. Art nr 
SP1546264.

Stor korg - tillbehör

Finns i två färger: grå, art nr SP1582961, och röd, art 
nr SP1582962. Maxvikt 10 kg. 

Käpphållare - tillbehör

Monteras enkelt på din rollator, där kan både käpp 
eller krycka sättas fast. 
Art nr SP1512912
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Tekniska data

Jazz 610

Jazz 510

595 mm
595 mm

690 mm
690 mm

510 mm
510 mm

750 – 1000 mm
650 – 800 mm

610 mm
510 mm

450 mm
450 mm

200 mm
200 mm

7,8 kg
7,5 kg

150 kg
150 kg

Jazz 610

Jazz 510

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

Depth folded

215 mm
215 mm

Width between 
outside wheels

WIDTH BETWEEN OUTSIDE 
WHEELS

 
Depth

Width between 
wheels

WIDTH BETWEEN WHEELS

Overall height Seat height
Width between 

handles

WIDTH BETWEEN HANDLES

Wheel diameter

Load capacity

MAX. USER WEIGHT

Max. user weight

Please notice colors may vary slightly from those displayed above.


