
DOLOMITE  SYMPHONY

Ekstra lett rullator med tilpasningsmuligheter
Noen ganger kan det være nødvendig med en ekstra lett rullator, for 
eksempel til brukere som har behov for å løfte rullatoren, er svake 
eller som har problemer med pusten. DOLOMITE SYMPHONY har en 
rustfri og elegant aluminiumsramme, med en total vekt på kun 6 kg. 
Dette designet resulterer i en tilpasningsvennlig rullator, som passer 
like godt ute som inne. 

D



Lett aluminiumsramme

Den lette rammen sørger for at rul-
latoren holder en lav vekt og at 
den er lettere å gå med. De rustfrie 
delene sikrer god holdbarhet i all 
slags vær. DOLOMITE SYMPHONY ‘s 
enkle design gjør rullatoren rengjø-
ringsvennlig. Kurv, hvilesete og brett 
er inkludert som standard.

Gangplass

En stor gangplass innenfor rammen 
er signaturen til DOLOMITE rullato-
rer. Da setet kan flippes opp, er det 
mulighet for enda bedre plass for 
brukeren å bevege seg. Dette gjør 
det lettere å nå ting i nærheten. Sete 
med anti-gli funksjon, runde kanter 
og romslig sitteplass, betyr at bruke-
ren kan sitte trygt og komfortabelt. 

Brukervennlige bremser

Lange bremsehåndtak og bremse-
stoppere gjør det mulig å enkelt 
bremse selv for brukere med svak 
håndkraft. Kort avstand til parke-
ringsposisjonen reduserer risikoen 

for å miste balansen. Forsterket 
bremsekabel og bremsestoppere i 
rustfritt stål. 

Egenskaper og valg

Krykkeholder
Lett tilgjengelig uten å være 
i veien.
Art. nr 12606 
HMS art. nr 5542

Ryggbøyle 
En komfortabel og sikker 
ryggbøyle å lene seg mot. 
Monteres på håndtakene 
og følger dermed 
høydejusteringene. 
Art. nr 12600
HMS art. nr 17252

Serveringsbrett (standard)
Art. nr 70311

Kurv (standard)
Med håndtak. 
Art. nr 12530-15
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Slepebrems
Forhindrer rullatoren i å trille.
Art no 13041-21 (par)
HMS art. nr 21034

Oksygenflaskeholder
Plasseres rullatoren på 
midten av rullatoren og forblir 
dermed lett manøvrerbar til 
tross for vekten. Monteres 
uten verktøy.
Art. nr 12682-25
HMS art. nr 24648

Multihåndtak
Art. nr 12613 (par)

Bremsekraftforsterker
Gir ekstra bremsekraft til 
brukere med svak håndkraft.
Art. nr 12651 
HMS art. nr 24546

Hjulskjerm
Forhindrer at klær setter seg 
fast og beskytter mot søle.
Art. nr 12544 (par)
HMS art. nr 157134

Enhåndsbrems
Gjør det mulig å aktivere 
begge bremser med en hånd. 
Art. nr 12507-R (høyre). 
HMS art. nr 17254
Art. nr 12507-L (venstre)
HMS art. nr 17255

Hemiarmlen
Art. nr 12611-R-60 (høyre)
HMS art. nr 17265
Art. nr 12611-L-60 (venstre)
HMS art. nr 17266

Infusjonsstativ
Praktisk infusjonsstativ.
Art.nr SP1582476

Egenskaper og valg

Tramperør
"Pedal" som gjør det enklere 
å komme over fortauskanter 
og lignende. Art. nr 12560-
21 
HMS art. nr 157144

Bag 
Gir mulighet for ekstra opp-
bevaringsplass når kurven 
er full. Kan også kombineres 
med oksygenholder. 
Art. nr 12523
HMS art. nr 11434

Crossbar 
Gjør det mulig å håndtere rul-
latoren med en hånd. 
Art nr 1559175 (venstre)
Art nr 1559174 (høyre)
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Tekniske data

RAL 9006

Rammefarge

Symphony 450

Symphony 520

Symphony 600

6,7 kg

6,8 kg

7,0 kg

600 mm

600 mm

600 mm

620 mm

645 mm

710 mm

640-790 mm

705-850 mm

785-935 mm

460 mm

460 mm

460 mm

200 mm

200 mm

200 mm

480 mm

540 mm

625 mm

420 mm

420 mm

420 mm

100 kg

100 kg

100 kg

Symphony 450

Symphony 520

Symphony 600

Hovedprodukt
Invacare art.nr Beskrivelse
12162-30-24 DOLOMITE Symphony 450
12161-30-24 DOLOMITE Symphony 520
12160-30-24 DOLOMITE Symphony 600
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