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DOLOMITE SYMPHONY
Extra licht. Extra veelzijdig
Deze superlichte loophulp is ideaal voor gebruikers die de rollator vaak moeten tillen, weinig
spierkracht hebben of met ademhalingsproblemen kampen.
De DOLOMITE SYMPHONY heeft een roestvrij, elegant aluminium frame en weegt, afhankelijk
van de uitvoering, slechts 6,1 tot 6,8 kilo.
Het is een uitzonderlijk veelzijdige loophulp die overal zijn kunnen bewijst – thuis, in winkels of op
de boulevard langs het strand.

$

Aluminium frame
Dankzij het geringe materiaalgewicht is de rollator overal licht
en soepel te manoeuvreren. En zijn roestvrije eigenschappen
zorgen ervoor dat hij er altijd stralend uit blijft zien, ook na jaren
in weer en wind.

Gebruiksvriendelijke DABS-II remmen
De lange remhendel en een innovatief remsysteem staan
garant voor krachtige remwerking, ook voor gebruikers met
minder spierkracht.
Een korte slag naar de parkeerstand, geeft minder kans op
evenwichtsverlies.

Opties en eigenschappen

Licht materiaal
compenseert gewicht van
zuurstofhouder.

Vertragingsrem
Handig als u de gewone rem
moeilijk kunt bedienen.

Symphony 450
Symphony 520
Symphony 600

Symphony 450

60 cm

59 cm

46 cm

63 - 78 cm

47 cm

Symphony 520

60 cm

62 cm

46 cm

70 - 85 cm

54 cm

Symphony 600

60 cm

70 cm

46 cm

78 - 93 cm

62 cm

Kleur

Symphony 450

37 cm

20 cm

6,1 kg

100 kg

Symphony 520

37 cm

20 cm

6,6 kg

100 kg

Symphony 600

37 cm

20 cm

6,8 kg

100 kg
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Technische gegevens

Opbergtas
Praktisch en veilig.
Combineert fraai met het
zilverkleurig frame.

