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DOLOMITE MAXI+
Sterker en slimmer
De DOLOMITE MAXI+ is ontwikkeld voor gebruikers die behoefte hebben aan een extra
robuust en royaal frame. De nieuwe DOLOMITE MAXI+ heeft daarom een versterkt frame en
is geschikt voor belastingen tot 200 kg.

$

Extra ruimte
De brede zitting en de 10 cm extra ruimte tussen de hendels
staan garant voor maximaal zitcomfort.
De zitting kan worden opgeklapt voor extra bewegingsvrijheid.
Dat betekent prettiger lopen, een ruimer handbereik en minder
moeite met deuren openen.

Aanpasbaar aan individuele eisen
De DOLOMITE MAXI+ is er in twee hoogtevarianten. Elke
variant heeft zelf ook weer een ruim hoogtestelbereik. Kies de
uitvoering met hoge zitting als u de afstand tussen zitten en
staan klein wilt houden.
De DOLOMITE MAXI+ is leverbaar met een ruim
aanbod accessoires voor verdere aanpassing aan individuele
behoeften.

Opties en eigenschappen

Vertragingsrem
Voorkomt dat de rollator
ongewild wegrijdt.

Technische gegevens

Stokhouder
Zorgt dat de stok altijd bij de
hand is en nooit in de weg zit.

Artikelcode
Maxi 55
Maxi 65

Maxi 55

69 cm

65 cm

53 cm

72 - 89 cm

56 cm

Maxi 65

69 cm

74 cm

53 cm

81 - 98 cm

65 cm

12122
12120

Maxi 55

47 cm

20 cm

9,6 kg

200 kg

Maxi 65

47 cm

20 cm

9,9 kg

200 kg
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Kleur

Bariatric use
RAL 5023
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