DOLOMITE

FUTURA

Universalrollatorn
DOLOMITE FUTURA är utvecklad för att kunna möta de allra flesta
rollatoranvändares behov av funktionsanpassning. Därför har den till
exempel handtag som kan ställas in i exakt rätt höjd eller vinkel för att
passa olika handställningar.
Den finns i hela fyra olika sitthöjder och den har ett av marknadens
största tillbehörsprogram.
Med DOLOMITE FUTURA är möjligheterna till personlig anpassning
näst intill obegränsade.
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Steglös handtagsinställning
Lättjusterade handtag som kan ställas in
i exakt rätt höjd för olika handställningar
och i exakt rätt vinkel för att följa kroppens
naturliga rörelsemönster.

Gångutrymme
Stort gångutrymme innanför rollatorramen är ett signum för DOLOMITE.
Den uppfällbara sitsen ger generöst med
gångutrymme och gör det lättare att nå
och komma åt saker framför dig. Bakhjul i
gafflar ger mesta möjliga utrymme mellan
hjulen och snäva yttermått. Strukturerad
sits med anti-slip-funktion, rundad bakkant och generös sittyta gör att brukaren
kan sitta säkert och bekvämt under lång
tid.

Användarvänliga bromsar
Långa bromshandtag ger bra hävkraft
och gör det lätt att bromsa även för svaga
händer. Kort slaglängd till parkeringsläge

vilket minskar risken för att brukaren
förlorar balansen.

Egenskaper och tillbehör

Bricka
Har fyra stabila fötter. Kan flyttas
lastad från rollator till bord.
Art.nr 70311

Korg med handtag
Art.nr 12530-15 F
 UTURA 600,
520
Art.nr 12582-15 FUTURA 680
Max last: 9 kg
Art.nr 12538-15 FUTURA 450
Max last: 7 kg.

Kryckhållare
Gör kryckan lättåtkomlig utan att
vara i vägen.
Art.nr 12606

Ryggband
Ett bekvämt och tryggt stöd
att luta sig mot. Monteras i
körhandtagen och följer därmed
med i höjdjusteringen.
Art.nr 12600
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Egenskaper och tillbehör

Steghjälp
”Pedal” som förenklar att komma
över trottoarkanter eller liknande.
Monteras på höger sida.
Art.nr 12560-21 (grå bromsklack)

Hängbag
Praktisk väska som skyddar
tillhörigheten. Kan kombineras
med syrgashållare.
Art.nr 12523

Enhandsbroms
Gör det möjligt att aktivera bromsarna med en hand. Ange höjdmodell
vid beställning.
Art.nr 12507-R (höger)
Art.nr 12507-L (vänster)

Bromsförstärkare
Ger extra bromskraft för svag
hand.
Art.nr 12651

Släpbroms
En trygghet som förhindrar att
rollatorn rullar ifrån brukaren. Perfekt vid gångträning och enhandslösningar. Art.nr 13041-21 (par)

Mjukgrepp
Ett mjukare alternativ till de
anatomiska handtagen.
Art.nr 12593 (par) 15 cm lång

Adapt-handtag
Kan
anpassas
till
valfri
handställning.
Art.nr
12613
(par).
Ange
höjdmodell vid beställning.

HP-handtag
För anpassning till enhands-/strokepatienter. Art.nr 12611-R;
HP-handtag höger, enhandsbroms vänster. Art.nr 12611-L;
HP-handtag vänster, enhandsbroms höger.Ange höjdmodell vid
beställning.

Syrgastubhållare
Centrerar
syrgastuben
i
rollatorn och ger därmed bra
manövrerbarhet trots tyngd.
Passar alla tuber.
Art.nr 12682-25 (Passar ej
FUTURA 450)

Hjulskydd
Förebygger att kläder fastnar
och skyddar mot smuts.
Art.nr 12544 (par)

Tvärgrepp
FUTURA 600 monterat tvärgrepp:
12070-43-21 CBR hö
12070-43-21 CBL vä
Egen montering
1559174 Komp hö
1559175 Komp vä

Skruv istället för ratt
Ersätter körhandtagsratt för att
säkerställa att inställningen ej
kan ändras.
Art.nr 1531387

DOLOMITE

FUTURA

Fyra höjdmodeller

FUTURA 450
Art nr.
12074-43-21

FUTURA 520
Art nr.
12072-43-21

FUTURA 600
Art nr.
12070-43-21

FUTURA 680
Art nr.
12076-43-21

Tekniska data

Futura 450

600 mm

590 mm

460 mm

640 - 790 mm

475 mm

Futura 520

610 mm

660 mm

470 mm

710 - 850 mm

545 mm

Futura 600

610 mm

700 mm

470 mm

790 - 930 mm

620 mm

Futura 680

640 mm

780 mm

500 mm

860 - 1015 mm

705 mm

Futura 450

420 mm

200 mm

7.6 kg

150 kg

Futura 520

420 mm

200 mm

7.8 kg

150 kg

Futura 600

420 mm

200 mm

8 kg

150 kg

Futura 680

420 mm

200 mm

8.23 kg

150 kg

Färg

Artikelnummer
FUTURA 450
FUTURA 520
FUTURA 600
FUTURA 680
RAL 7021

12074-43-21
12072-43 21
12070-43-21
12076-43-21
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