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TOPRO ROLLATORS
Uw vrijheid, uw mobiliteit, uw gemak!

• Geproduceerd in Noorwegen
• Ontwikkelt in nauwe samenwerking met therapeuten
• Veilig en comfortabel
• 5 jaar garantie



Troja 2G Rollator
De 2e generatie!

Troja 2G Basic

Dit model is standaard 
voorzien van een luxe 
afneembaar boodschap-
pennetje geschikt voor 
het vervoeren van 10kg 
bagage. De comfort GRIP 
wielen waarmee dit model 
standaard is uitgevoerd zijn 
zeer geschikt en comfor-
tabel voor het lopen over 
vlakke ondergrond.

Troja 2G Standaard

De standaard uitvoering 
is voorzien van een luxe 
afneembare boodschap-
pentas die eveneens 
geschikt is voor het 
vervoeren van 10kg  
bagage. Dankzij de 
SOFT wielen loopt u 
zeer comfortabel over 
stoeptegels en andere 
oneffenheden in het 
wegdek. 

Troja 2G Premium

Dit is het meest luxe 
model van de Troja 2G. 
Deze uitvoering beschikt 
niet alleen over SOFT 
wielen en een luxe 
boodschappentas, maar 
is ook uitgevoerd met 
LED verlichting die werkt 
op een bewegingssen-
sor bij schemer en in 
het donker. Dankzij een 
geïntegreerd val-alarm 
kunnen omstanders 
gewaarschuwd worden 
mocht u onverhoopt ten 
val komen.

De 2e generatie; nog meer comfort, nog meer veiligheid, en nog meer mogelijkheden. 
De Troja 2G heeft standaard unieke ergonomische handvatten, deze zorgen ervoor 
dat de rollator op verschillende manieren vast gehouden kan worden. Deze rollator is 
voorzien van Quick Release wielen met de keuze voor Comfort SOFT wielen of 
Comfort GRIP wielen. De bel en de reflectoren zijn standaard en uiteraard is de Troja 
2G een lichtgewicht rollator met een memory functie voor de hoogte instelling van 
de handvatten.

BASIC STANDAARD PREMIUM



M (medium) S (small)
Maximaal gebruikersgewicht 150kg 125kg
Gewicht totaal 7,7kg 7,3kg
Gewicht zonder tas en wielen 6,0kg 5,6kg
Draagvermogen tas / netje 10,0kg 10,0kg
Gebruikerslengte 150 - 200cm 135 - 170cm
Hoogte van de handvatten 78 - 100cm 67 - 86cm
Maximale lengte 65cm 65cm
Maximale breedte 61cm 61cm
Afstand tussen handvatten 47cm 47cm
Zithoogte 62cm 54cm
Draaicirkel 84cm 84cm
Diameter voor / achterwielen 20cm 20cm
Breedte voor / achterwielen 3,6cm 3,6cm
Afstand naar remhendel 6,5cm 6,5cm
Lengte opgevouwen 65cm 65cm
Breedte opgevouwen 24cm 24cm

De Troja 2G Medium 
rollator is ook verkrijg-
baar in de Limited 
Edition kleuren Wijn-
rood en Wit, dit geldt 
voor alle modellen.



Accessoires, apart verkrijgbaar.

Dienblad

Anti-slip matje

Stokhouder

Rugsteun

Sleepremmen Paraplu

Bidonhouder

Eenzijdige beremming

GRIP wielen

Lampje

Boodschappentas Naamplaatje

LED verlichting
met val-alarm

Onderarmschalen

SOFT wielen

Boodschappennetje

Transporttas

Zuurstoffleshouder

Anti-diefstal slot

Tas met rits
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