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“Met de INDOOR> Rollator beweegt u zich binnen  
vrij rond; lichtgewicht, praktisch en stijlvol.”

Specificaties
Lengte 66 cm • Totale breedte 54 cm • Hoogte 83,5 - 94,5 cm • Opgevouwen 66 x 26 x
94,5 cm • Totaalgewicht 6,6 Kg • Maximale belasting opbergtas/dienblad 5,0 Kg • 
Maximaal toelaatbare gewicht 100 Kg.

Stijlvol
Een rollator zal deel uit gaan maken van uw interieur. Daarom hebben we zorg gedragen 
voor een modern, mooi ontwerp dat gebruik maakt van duurzaam en aantrekkelijk  
materiaal. U mag trots zijn op uw INDOOR>!

NIEUW!

Lichtgewicht
De INDOOR> heeft hele wendbare  
wielen en is met 6,6 Kg ook nog eens  
een echt lichtgewicht! Hiermee is  
draaien en rechtuit lopen ongekend  
eenvoudig en kost u geen inspanning.  
U loopt makkelijk maar voelt ook de  
betrouwbare stabiliteit.

Praktisch
De INDOOR> wordt standaard geleverd 
met handige opbergmand en dienblad. 
Zo neemt u eenvoudig uw spullen mee 
terwijl uw handen vrij blijven. Mocht u 
de INDOOR> mee willen nemen dan kunt 
hem met 1 druk op de knop inklappen. 
Handig voor in de auto!
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Compleet
De TRACK> wordt standaard zeer compleet geleverd. Zo komt u nimmer voor onverwachte  
kosten na aanschaf te staan, want alle basisbenodigdheden en meer zijn inbegrepen.  
De TRACK> wordt standaard geleverd met: een wandelstokhouder, een mooie (schouder)tas, 
een net-tas, instelbare verlichting, 8 reflectoren, een parkeerrem, ergonomische handvaten, 
een stevige afneembare rugband met naamlabel en opbergtasje, dienblad, handig tilpedaal 
en een opbergtas.

Dubbel opvouwbaar
De TRACK> heeft een tweeledig  
vouwsysteem. Hij kan niet alleen samen, 
maar ook nog eens dubbel gevouwen 
worden. In twee simpele stappen  
ongekend klein! Zo past hij eenvoudig  
in elk hoekje en met 7,4 kg kan hij  
makkelijk meegenomen worden.

Elegant
Een rollator zal deel uit gaan maken  
van het interieur. Daarom hebben we  
zorg gedragen voor een modern, mooi 
ontwerp dat gebruik maakt van duurzaam 
en aantrekkelijk materiaal. Met de TRACK> 
mag u overal gezien worden! Handig voor 
binnen- en buitengebruik.

“Met de TRACK> rollator bent u altijd 3 stappen voor:  
Lichtgewicht, dubbel opvouwbaar en standaard 

voorzien van alle accessoires.”

Specificaties
Lengte 70 cm • Totale breedte 63,5 cm • Hoogte 80,5 - 93,5 cm • Opgevouwen 39 x 25 x  
81 cm • Hoogte zitting 56 cm • Breedte zitting 46 cm • Diepte zitting 22,5 cm • Totaalgewicht 
met/zonder accessoires 8,5 / 7,4 Kg • Maximaal toelaatbare gewicht 135 Kg.

4.   WheelzAhead©   WheelzAhead©    5. 



“De MAGNA> is de toekomst; Ultralicht Magnesium, 
dubbel opvouwbaar en compleet uitgerust.”

Compleet
Natuurlijk wordt de MAGNA> standaard geleverd met alle accessoires die u nodig heeft.  
Geen extra kosten, geen verrassingen! Wandelstokhouder • LED verlichting • 8 reflectoren  
• rugband • shopping tas • net-tas • reistas • klein opbergtasje • naamlabel • dienblad. 

Magnesium
Door het gebruik van Magnesium is de 
MAGNA> met 5,9 Kg niet alleen ultralicht, 
maar magnesium beschikt in tegenstelling 
tot carbon ook over schok absorberend 
vermogen en is 100% recyclebaar.  
Durf verder te denken en verleg de 
grenzen van comfort met milieubewuste 
materialen.

Dubbel opvouwbaar
Als 1e ultra lichtgewicht rollator is de  
MAGNA> dubbel opvouwbaar, een  
techniek die we hebben bewezen  
tot in de finesses te beheersen. Met  
de MAGNA> beschikt u over het beste  
van 2 werelden; ultralicht, maar ook  
makkelijk mee te nemen. Een logische 
combinatie toch ...?

Specificaties
Lengte 70 cm • Totale breedte 63,5 cm • Hoogte 80,5 - 93,5 cm • Opgevouwen 39 x 25 x  
81 cm • Hoogte zitting 56 cm • Breedte zitting 46 cm • Diepte zitting 22,5 cm • Totaalgewicht 
met/zonder accessoires 6,9 / 5,9 Kg • Maximaal toelaatbare gewicht 135 Kg.

BINNENKORT 

LEVERBAAR!

“Magnesium is het nieuwe carbon!”

MAGNA>DÈ ROLLATOR VAN DE TOEKOMST!
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Gebruiksgemak
‘Er even op uit’ is nog nooit zo makkelijk en comfortabel geweest. Nadat u de STIGO> gewoon 
middels het stopcontact heeft opgeladen klapt u deze voor de deur in 2 seconden uit tot  
een elektrische scooter. Op uw bestemming klapt u de STIGO> simpel in en neemt deze met  
behulp van de handige trolleywielen mee naar binnen. Eenmaal weer thuis plaatst u  
de compacte STIGO> in een hoekje van de schuur of gang, hij neemt opgevouwen zo weinig 
plaats in. Even opladen en uw STIGO> is weer klaar voor gebruik!

Specificaties
Motor 250W • Topsnelheid 25 km/u • Range STIGO> 15-19 km • Range STIGO>+ 30-40 km

105 x 48 X 80.5 (LXBXH) • Lengte opgevouwen 48 cm • Breedte opgevouwen 38 cm •  

Hoogte opgevouwen 118 cm • Wielbasis 75 cm • 36V Lithium ion batterij • Batterij capaciteit 

STIGO> 5.8 Ah • Batterij capaciteit STIGO>+ 11.6 Ah • V-remmen voor, schijf remmen achter • 

Gewicht 14.1 Kg • Gewicht STIGO>+ 15.3 Kg • Max. gewichtsbelasting 100 Kg.

“Hoe ideaal: Een elektrische scooter die ook nog  
eens makkelijk opvouwbaar is!”
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Elektrisch
De STIGO> beschikt over 1 (STIGO>) of  
2 (STIGO>+) Lithium-ion-accu’s. Opladen 
duurt ongeveer 3 uur en vervolgens kunt 
u tot wel 40 km rijden. Doordat de STIGO> 
makkelijk opvouwbaar, verrijdbaar en  
verticaal plaatsbaar is, is er altijd wel 
plaats bij een stopcontact om de accu 
op te laden. Dat is mobiel zijn!

Compact
Met twee drukken op de knop vouwt u  
de STIGO> op tot een compacte trolley. 
De STIGO> kan daarom overal mee naartoe 
worden genomen – binnen, in het openbaar 
vervoer, naar een café – en je kunt hem dus 
overal opladen! Je hebt geen parkeerplaats 
of laadinfrastructuur nodig. Bovendien heeft 
STIGO> trolley wielen, dus kun je het net zo 
makkelijk achter je aantrekken als een koffer.



“Het belangrijkste aspect van mijn rollator?  
Dat ben ik zelf: alle eigenschappen staan 

 in dienst van mijn lichaam en de dagelijkse 
realiteit zoals ik die onderweg tegenkom.”

“Dat 275 kilo op een drempelplaat van maar één kilo  
kan rusten is niet te geloven, je moet het voelen.”

Lichtgewicht
De drempelplaat DRIVE_ weegt maar 
1 kilo! Zijn minimale gewicht draagt  
natuurlijk een hoop bij aan het gebruiks- 
gemak. De verhouding gewicht /  
draagcapaciteit is van alle rijplaten het 
meest indrukwekkend bij de DRIVE_:  
hij kan met zijn ene kilo 275 kilo verdeeld  
gewicht aan. 

Optimaal gebruiksgemak
Makkelijk neerleggen en zekeren,  
dat is het gebruiksgemak van de DRIVE_.  
Hij weegt zo zwaar als een pak suiker  
en hij is uit één stuk gemaakt. Maar zo  
mobiel als hij is, hij kan ook aan de  
ondergrond geschroefd worden. 

Veilig
De DRIVE_ beschikt over een extreem stroeve anti-sliplaag die het onmogelijk maakt om te  
slippen of te glijden. Met een veilig gevoel de drempelplaat over, te allen tijde! 

Ideale afmetingen
Een praktische drempelplaat met een formaat van ruim 40 x 80 centimeter.  Zijn oppervlak is  
breed genoeg voor iedere drempel en rolstoel maar smal genoeg om vederlicht te blijven. 

Onderhoudsvrij
Omdat de DRIVE>_ rijplaat gemaakt is van geanodiseerd aluminium is hij praktisch onderhoudsvrij. 
Alleen de anti-slipvlakken moeten schoon en droog blijven om de veiligheid te garanderen,  
dat is alles.

Specificaties
Lengte 406 mm • Breedte 813 mm • Gewicht 0.975 Kg • Maximale hoogteoverbrugging  

5 cm • Maximaal toelaatbare gewicht 275 Kg.
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Gebruiksgemak
De adapters passen op bijna elk rolstoelwiel zonder aanpassingen aan het wiel te doen.  
Eenmaal op zijn plaats maakt het lichtgewicht design uw rolstoel niet breder en kan zonder  
beperking in positie blijven zodat u uw wiel nog steeds gemakkelijk kunt verwijderen voor  
transport. Als u de NUDRIVE> wilt gebruiken klikt u de Drivesticks op hun plaats en verwijdert ze, 
met 1 druk op de knop, na gebruik. Bij gebruik van de drivesticks blijven uw handen droog en 
schoon. Naar wens zijn zelfs de drivesticks te verlengen en grip accessoires voor gebruikers  
met beperking van de handfunctie leverbaar.

“Met de NUDRIVE> is het makkelijk om actief te blijven. 
Meer kracht in dagelijks gebruik, om hellingen op te komen  

en om afstanden af te leggen, … alleen! Dat is vrijheid.”

Specificaties
Passend op 20’- 25’wielen • Gewicht adapter 1 Kg • Gewicht 2,45 Kg • Maximaal 
toelaatbare gewicht 136 Kg.

“Ik bepaal mijn koers. Nu ben ik zelfstandiger, kan meer  
en voel me fitter! Dat geeft zelfvertrouwen.”

ONTWIKKELT  

MET DE  

AUDI DESIGN 

FOUNDATION

Blijf actief
Met de Drivesticks, met ingebouwde  
remfunctie, heeft u 50% meer kracht! 
Dat is prettig in een hellende omgeving, 
maar ook als u zelf over minder kracht 
beschikt kunt u toch langer zelfstandig 
voortbewegen. U blijft in beweging en 
houdt u uw spieren actief.

Betere houding
Uw lichaamshouding verbetert met  
de NUDRIVE> wat zorgt voor meer  
longcapaciteit en uithoudingsvermogen!
Klinisch onderzoek wijst uit dat gebruik  
van de NUDRIVE> pols- en schouder- 
blessures, ontstaan door jarenlang  
klassiek voortbewegen in uw rolstoel,  
kan voorkomen en zelfs geschikt is bij  
behandeling van deze blessures.

NUDRIVE> AIR WINS DANISH AWARD!

‘Best New  
Rehab Product”
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“Bij het ontwerp van een kruk is het niet alleen van  
belang dat de kruk er mooi uitziet, maar vooral ook 

dat de kruk praktisch, doordacht en veilig is.”

Specificaties
Totale lengte 97 - 124  cm • Gewicht 1,2 Kg • Maximaal toelaatbare gewicht 160 Kg per stuk.

Ergonomisch gevormd
De volledig in te stellen grippositionering 
en hoogte instelling zorgen ervoor  
dat de kruk zich aanpast aan jou, niet  
andersom! Samen met de anatomisch  
en ergonomisch gevormde grip met  
vering en armondersteuning zorgt de  
ERGOBAUM> dat alle contactopper- 
vlakken en drukpunten mee vormen 
en passen bij jouw lichaam.  
Dat geeft verlichting!

Comfortabel
Met de ERGOBAUM> beweegt u  
soepel en vloeiend dankzij het schok  
absorberend systeem in de grip en de  
vering bij de krukdop. Daarnaast beschik 
de ERGOBAUM> ook nog over een  
opklapbare beensteun die uw been bij 
stilstaan kan ontlasten of, bij gebruik  
van beide beensteunen, als zitting kan 
functioneren. Dat is pas ondersteuning  
en comfort!

Veilig
Bij het ontwerp van een kruk is het niet alleen van belang dat de kruk er mooi uitziet,  
maar vooral ook dat de kruk praktisch, doordacht en veilig is. Vandaar dat de  
ERGOBAUM> uitgerust is met veiligheidsreflectoren, een LED-lamp voor loopverlichting in  
het donker, een alarm voor hulpbehoevende- of nood situaties en een ERGOCAP> High  
performance krukdop. De ERGOBAUM> opent mogelijkheden voor uw mobiliteitswens en  
brengt u veilig verder!

Instelbare griphoek

Reflectoren

Instelbare onderarm cup lengte

Ingebouwd veersysteem

Gevoerde onderarmcup

Onderarmband

Verstelbare kniesteun

Alarmknop

Reflector

LED licht

Lengte instelling

ERGOCAP> krukdop

“Met de ERGOBAUM>  
heeft u de ondersteuning die 
perfect bij u past. Echt overal 

is aan gedacht!”
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“Met deze accessoires past u uw wandelstok of 
kruk(ken) aan naar uw wens, veilig, uw stijl!”

“De ERGOCANE> biedt dé optimale loopondersteuning:  
Op maat, comfortabel en prachtig vormgegeven.”

Lengte op maat
Uw wandelstok dient uw lichaams-
houding te volgen, niet te bepalen. 
Met de traploze lengte instelling 
van de ERGOCANE> kiest u, met  
een druk op de knop, exact de  
lengte die bij u past.

De ERGOCAP> is een universele krukdop, niet alleen te gebruiken op de ERGOCANE> of 
ERGOBAUM>, maar op bijna alle standaard stokken.
• De ERGOCAP> zorgt voor stabiliteit en balans in elke hoek waarin u de stok plaatst. 
• Daarnaast vermindert de ERGOCAP> de schok bij contact  met de ondergrond.
• De ERGOCAP> is antislip en bevordert een goede afwikkeling van de loopbeweging.

Lichtbaum
Breng de universele LIGHTBAUM> 

aan op uw ERGOCANE> of uw 
huidige wandelstok en u zult 
versteld staan wat een groot 
loopoppervlak hij verlicht. 

Comfortabel
Het ergonomisch gevormde soft 
handvat met vering zorgt voor een 
stevige en passende grip. Naast de 
doordachte grip is de ERGOCANE>   
ook standaard voorzien van de  
ERGOCAP> Ultralight krukdop. Een 
antislip krukdop die met maximaal  
bodemcontact uw loopbeweging 
volgt. U loopt soepeler én verder!

Design
Uw wandelstok maakt deel uit van  
uw voorkomen. Daarom hebben we 
niet alleen aan het loopcomfort en  
de ergonomie gedacht, maar ook  
voor een prachtig design gezorgd.  
Een aanvulling op uw stijl!

ErgoCap 
High Performance
De all-round krukdop 
(Hoogte 80 mm, 
diameter 19 mm)

ErgoCap 
Ultralight
Een lichtere krukdop 
(Hoogte 73 mm, 
diameter 19 mm)

Specificaties  
Totale lengte 71 - 107 cm • Gewicht 0,548 Kg (Ultralight Krukdop) / 0,656 Kg (High  
performance krukdop)• Maximaal toelaatbaar gewicht 110 Kg.

“In de avond loopt u met een gerust hart de deur uit.
U ziet én wordt gezien!”
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Exclusief distributeur Nederland & België:

De Borchgravestraat 21

4286 BL  Almkerk

The Netherlands

 +31 (0)183 – 82 27 36

sales@2mobility.nl

www.2mobility.nl


