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Rejät lastutrymme

Soprano hjulen är 
stora för att lätt 
kunna köra över 
kullersten.

Egenskaper och Tillval

Vajerlös, 
integrerad broms

Inga utstickande 
vajrar som kan fastna. 
Lättskött och enkelt.

Tekniska data

Dolomite Soprano

Bredd yttre mått   

WIDTH BETWEEN OUTSIDE 
WHEELS

Djup
Bredd mellan 

hjulen

WIDTH BETWEEN WHEELS

Total höjd Sitshöjd
Bredd mellan 

handtag

WIDTH BETWEEN HANDLES

Hjuldiameter

655 mm 750 mm 545 mm 790 -990  mm 620 mm 440 mm 260 mm

Dolomite Soprano

Produktvikt

MAX. USER WEIGHT

Max brukarvikt

10,8 kg

160 kg

Färg

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

Dolomite Soprano är en lätt utomhusrollator med betydligt 
"tyngre" egenskaper än konkurrenterna. Här finns den låga 
vikten, just över 10 kg, i kombination med en maximal brukarvikt 
på hela 160 kg! Här finns den enkla anpassningen tack vare 
tydliga, säkra funktioner. Här finns den smidiga hanteringen 
eftersom den går att fälla ihop och står i hopfällt läge och här 
finns det hållbara vajerlösa bromssystemet. 
Dolomite Soprano är rollatorn som är nätt och följsam!

Artikelnummer

Soprano 12030-44-21

Bredd 
ihopfälld

330 mm

RAL 1035

Välj bland ett brett 
utbud av tillbehör

Korgen klarar 
en maxlast på 
12 kg). Övriga 
tillbehören finns i 
reservdelskatalogen, 
du hittar dit via en 
länk på vår hemsida 
www.invacare.se, 
välkommen!

Tar dig dit du vill

Lättkörd tack vare stora, lätta och 
massiva hjul. Goda köregenskaper 
även på ojämnt underlag och 
den stabila ramen som klarar 
ända upp till 160 kg ger alla 
rörelsefrihet att ta sig överallt.

Står i hopfällt läge

Gör rollatorn enkel att parkera på 
liten yta. Idealisk för teaterbesök 
eller vid förvaring i hemmet. 
Rollatorn kan även fällas till ett 
transportläge, och är då lätt att 
hantera eftersom den stannar i 
hopfällt läge. 


