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←→ Lengte: 87-100 cm ←→ Breedte: 63 cm 8,35 kg Max. 136 kg

Rollator Comfortabele 
zit

In hoogte 
verstelbaar

Wandelstok-
houder

Opvouwbaar Makkelijk mee 
te nemen
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ROLLATOR 
INCLUSIEF TRANSPORTTAS EN BOODSCHAPPENTAS

Art.: 80510200

Lichtgewicht

Wandelstokhouder

Stabiliteit

Opvouwbaar

Compact



Stabiliteit en materialen

De Vitility rollator heeft een sterk en licht frame en aan 
het ontwerp is te zien dat het gaat om een exclusief 
design product. Het frame is gemaakt van aluminium 
en weegt daarom maar 8,35 kg. Hij beschikt over een 
verstevigde wielophanging met opvallende refl ectoren 
aan de zijkant, waardoor u goed zichtbaar bent. De 
rollator is door zijn compacte formaat voor zowel 
binnen als buiten goed te gebruiken.

Handvaten & remmen

De rollator beschikt over handgevormde rubberen 
handvaten die u veel grip en comfort bieden. De 
remmen zijn gepositioneerd onder het handvat en 
beschikken over een schroef waarmee u de remmen 
kunt verstellen. De handrem heeft twee opties: hij kan 
naar boven worden getrokken om tijdens het lopen te 
remmen en kan naar beneden worden 
geduwd om hem op de parkeerstand te zetten.

In hoogte verstellen

De handvaten van de Vitility rollator kunnen makkelijk in 
hoogte versteld worden van 87-100 cm door middel van 
een snap-lock systeem. Zo kunt u de handvaten op de 
gewenste hoogte zetten. Dit doet u door middel van een 
drukknop aan de zijkant van het frame. U kunt deze 
indrukken om de duwhandvaten stapsgewijs in hoogte te 
verstellen. Bij het vervoeren en inklappen kunt u dus altijd 
gemakkelijk de handvaten naar beneden doen. Wat u een 
voordeel geeft, omdat hij zo compacter is.

Wandelstokhouder / Opbergen

De rollator beschikt over een wandelstokhouder, 
zodat u die ten alle tijden binnen handbereik heeft. 
Ook is de rollator makkelijk in te klappen en te 
vervoeren in de bijgeleverde transporttas. Door de 
stoffen hendel in het midden van het zitje omhoog te 
trekken, klapt u de rollator in. Om de rollator uit te 
klappen, drukt u op de uiteindes van het zitje. U hoort 
een klik, waarna de rollator gereed is voor gebruik. 

Wielen

De voorwielen van de Vitility rollator zijn groot en sterk, 
dus hij loopt gemakkelijk over een drempeltje heen en 
een bospad vormt ook geen probleem. Door de 
hardere banden, manoeuvreert hij direct en makkelijk 
van links naar rechts. De achterwielen zijn wat kleiner 
en daardoor wendbaarder.  
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