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DOLOMITE sitt veletablerte sortiment 
av rullatorer er nå utvidet med den lette 
GLOSS-serien. 

GLOSS er utviklet for å gi brukerne god 
støtte og selvstendighet til å ferdes fritt 
både inne og utendørs.

Rullatoren er stabil og trygg i kjent 
DOLOMITE-stil, samtidig som den har et 
moderne og elegant utseende.

Med en maks. brukervekt på hele 160 kg og 
fire ulike setehøyder passer rullatoren til et 
bredt spekter av brukere.

Den lette kryssrammen er enkel å folde 
sammen slik at transport og lagring går 
smidig.

Fire setehøyder: 450 mm, 520 mm, 600 mm og 680 mm. Her avbildet i sammenfoldet posisjon.

DOLOMITE GLOSS finnes i fire setehøyder.    
Finn størrelsen som passer!

DOLOMITE   
GLOSS-serien



GLOSS SMARTE  
FUNKSJONER 

DOLOMITE GLOSS  

Lett kryssramme 
    Den lette kryssrammen er 
enkel å folde sammen.

Stort 
gangområde  

    Rammens design 
samt diskret 
kabelføring gir rom 
for å bevege seg 
med naturlig gange 
og god holdning. 

Høyderegulerbare, 
ergonomiske håndtak

    Håndtakene kan enkelt 
høydereguleres samt roteres 
innover 20° uten bruk av verktøy.  
Håndtakene vender forover for 
å bidra til en oppreist posisjon.  
Kjørebrems og parkeringsbrems 
er praktisk plassert og enkel og 
behagelig å betjene.
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Tilpasses individuelle behov
    GLOSS er tilgjengelig i fire setehøyder, 
og kan derfor tilpasses de fleste 
brukere. Serien har også et stort 
utvalg av tilbehør.
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GLOSS blir stående i foldet 
posisjon, og låses med en 
praktisk låsestropp for sikker 
lagring. Sammenslått er den 
svært smal (kun 190 mm), 
slik at den er enkel å lagre og 
transportere i bil. 



WIDTH BETWEEN OUTSIDE 
WHEELS

WIDTH BETWEEN WHEELS

Tekniske data 

Se våre hjemmesider for brukermanual og mer informasjon om produktet.

Totalbredde Totallengde Bredde mellom 
hjulene 

Total høyde Setehøyde 

Dolomite GLOSS 450 518 mm 615 mm 423 mm 635 - 770 mm 450 mm

Dolomite GLOSS 520 595 mm 675 mm 501 mm 725 - 860 mm 520 mm

Dolomite GLOSS 600 602 mm 720 mm 509 mm 795 - 920 mm 600 mm

Dolomite GLOSS 680 609 mm 790 mm 501 mm 915 - 1050 mm 680 mm

WIDTH BETWEEN HANDLES

Setebredde Diameter hjul Maks. brukervekt Totalvekt 

Dolomite GLOSS 450 370 mm 200 mm 160 kg 5.9 kg

Dolomite GLOSS 520 445 mm 200 mm 160 kg 6.3 kg

Dolomite GLOSS 600 445 mm 200 mm 160 kg 6.5 kg

Dolomite GLOSS 680 445 mm 200 mm 160 kg 6.8 kg

Rammefarge Artikkelnummer 

Grå

MAX. USER WEIGHT

Tilbehøret er kompatibelt med alle GLOSS-modellene.

   Ryggbøyle: Behagelig, trygg støtte når man sitter.

   Krykkeholder: Enkelt å få med seg krykken.

   Sammenleggbar kurv: Kan hukes av og fraktes 
eller lagres. 

   Brett: Avtagbart, lett og praktisk.

   Fortausklatrer: Gir ekstra støtte for å komme over 
kanter og på ujevnt underlag. 

   Hemiplegi-håndtak: For dem med nedsatt 
håndfunksjon på én av sidene.

   Slepebrems: Forhindrer rullatoren fra å trille.  

   Underarmstøtte: Ekstra støtte for underarmen.

   Bremsekraftforsterker: Gir ekstra bremsekraft for 
dem med svak håndkraft. 

   Kurv i metall: Tilgjengelig for høydene 450, 520 
og 600 mm.

Tilbehør og muligheter 

 
Art.nr Beskrivelse

 
Størrelse (bredde og total høyde) 

1650374 GLOSS 450 med kurv og brett B 52 H 64–77

1650375 GLOSS 520 med kurv og brett B 60 H 73–86

1650376 GLOSS 600 med kurv og brett B 60 H 80–92

1650377 GLOSS 680 med kurv og brett B 61 H 92–105
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