®

DOLOMITE LEGACY
Het origineel
U zoekt een betrouwbare, hoogwaardige loophulp. Een rollator met meer mogelijkheden dan een
standaard oplossing, maar zonder hoogtechnologische toeters en bellen.
De DOLOMITE LEGACY biedt u niets meer of minder dan dat. Het is de rollator die tientallen
vergelijkbare loophulpen tot voorbeeld heeft gediend. Een niet te kloppen origineel.

$

Meer bewegingsvrijheid
Het ruime loopgebied binnen het frame is typerend voor de
DOLOMITE LEGACY. Als u de zitting opklapt, heeft u alle
bewegingsvrijheid en komt vrijwel alles binnen handbereik. De
achtervork is aan de binnenkant glad afgewerkt en ontziet tenen
en schoenen.
De zitting is voorzien van een antislipprofiel en heeft afgeronde
hoeken en een ruim oppervlak, zodat u veilig en comfortabel
kunt zitten, ook voor lange periodes achtereen.

Veilig inklapbaar
De vouwhendel is hoog geplaatst, zodat u niet hoeft te bukken,
met kans op evenwichtsverlies.

Opties en eigenschappen

Drempelhulp
Helpt u moeiteloos over
drempels en stoepranden.

Soft-handgrepen
Een prettig alternatief voor
anatomische handvatten. Meer
opties in aparte folder.

Technische gegevens

Artikelcode
Legacy 520 12052
Legacy 600 12050

Legacy 520

60 cm

66 cm

46 cm

77 - 85 cm

54 cm

Legacy 600

60 cm

71 cm

46 cm

84 - 93 cm

62 cm

Legacy 520

40 cm

20 cm

7,1 kg

125 kg

Legacy 600

40 cm

20 cm

7,4 kg

125 kg
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Kleur
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Rugband
Voor veilig zitten.
Handige mand voor
boodschappen en bagage.

