
För brukare som behöver 
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Gåbordsenhet inkl 
fästdetaljer

Konverterar Alpha till 
ett gåbord.

Egenskaper och tillbehör

Adapt-handtag med 
enhandsbroms

För brukarens aktiva 
sida.

Dolomite Alpha - EU - 11/2016

Dolomite Alpha är en familj av lösningar för gångträning, vid artrit, 
ortopediska behov, efter operation och.....

Alpha erbjuder inte bara ett utmärkt stöd utan är rollatorn 
du ska prova när ingen annan håller måttet gällande korrekt 
armpositionering och funktionella handtag. 

Enhandsbroms

Gör det möjligt att 
aktivera bromsarna 
med en hand. 

Färg

RAL 5022

Art. nr.

Basic 12230-35-21
Advanced 12220-35-21
Basic Gåbord 12230-02-35-21
Advanced Gåbord 12220-02-35-21

Tekniska data

Basic

Advanced

Basic Gåbord

Advanced Gåbord

Width between 
outside wheels

WIDTH BETWEEN OUTSIDE 
WHEELS

Depth
Width between 

wheels

WIDTH BETWEEN WHEELS

Overall height Seat height

650 mm
650 mm
650 mm
650 mm

700 mm
700 mm
700 mm
700 mm

510 mm
510 mm
510 mm
510 mm

950 - 1220 mm
950 - 1220 mm
990 - 1260 mm
990 - 1260 mm

620 mm
620 mm
620 mm
620 mm

Width between 
handles

WIDTH BETWEEN HANDLES

Wheel 
diameter

430 mm
430 mm
390 mm
390 mm

200 mm
200 mm
200 mm
200 mm

Load capacity

MAX. USER WEIGHT

11,3 kg
12,2 kg
12,8 kg
13,7 kg

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

Dolomite Alpha

Max. user 
weight

125 kg

Redo för avancerad anpassning

Dolomite Alpha Advanced har 
unika justeringsmöjligheter 
i alla riktningar tack vare en 
kulledskonstruktion. Därmed 
kan Advanced-modellen leva 
upp till mycket högt ställda 
krav på handtagsinställningar 
för smärtpatienter. Såväl 
handtagsvinkeln som bromsens 
funktionsriktning och 
bromshandtagets höjd, kan ställas 
in valfritt. 

Justerbara handtag

Dolomite Alpha Basic har alla 
nödvändiga höjd-, bredd- 
och djupledsjusteringar som 
behövs för att kunna ge extra 
stödkrävande brukare en bra 
gångställning. Den har dessutom 
skålade armstöd som ger ett 
behagligt stöd för underarmarna. 


