
Dolomite MAXI+

D

Stabil rollator upp till 200 kg brukarvikt
Nya Dolomite MAXI+ är utvecklad för brukargrupper som av olika 
anledningar behöver en extra bred och stabil rollator:
■ Storvuxna brukare
■  Brukare med ett defekt gångmönster, till exempel ”slängig” eller 

bredspårig gång.
Ramen är förstärkt och klarar en brukarvikt på hela 200 kg! Utrymmet 
mellan handtagen och mellan hjulen är dessutom 100 mm bredare än 
standard. Såväl gång- som sittutrymmet blir därmed generöst. Den 
stora hjulbasen gör rollatorn extra stadig och lämplig för användare med 
ett utökat stabilitetsbehov.



tekniska data

Bekvämt och tryggt rygg-
band

Anpassas till individuella behov

Dolomite MAXI+ finns i två olika höj-
der. Välj den högre modellen vid svårig-
heter att ta sig från sittande till stående.
Dolomite MAXI+ har ett brett sorti-
ment av tillbehör för att kunna anpassa 
rollatorn efter individuella behov. 

extra utrymme

Den breda sitsen och de extra 100 
mm utrymme mellan handtagen ger en 
generös sittplats. Sitsen är uppfällbar för 
att ge ett större gångutrymme, gör det 
också lättare att nå saker och enklare att 
öppna dörrar.  

Släpbroms
En trygghet som förhindrar 
att rollatorn rullar iväg. 
Perfekt vid gångträning och 
enhandslösningar.

Kryckhållare
Gör kryckan lättåtkomlig utan att 
vara i vägen.

RAL 5023

Färg

tillbehör och egenskaper

Maxi 55

Maxi 65

9,8 kg

10,3 kg

700 mm

700 mm

640 mm

740 mm

725-895 mm

815-985 mm

570 mm

650 mm

200 mm

200 mm

555 mm

650 mm

520 mm

520 mm

200 kg

200 kg

Dolomite MAXI+

maxi 55 12122-37-21
maxi 65 12120-37-21

Artikelnummer

Maxi 55

Maxi 65
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