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En ny generasjon..
DOLOMITE JAZZ er en innovativ og lett rullator designet for å gi god 
støtte og stabilitet både ved inne- og utendørs bruk. Det nyeste tilskuddet 
i Dolomite serien kombinerer stil med funksjonalitet. Nøkkelegenskaper:

■ Innovativt design
■ Stilfull og moderne
■ Tilgjengelig i to ulike høyder
■ Nytt tilbehørsutvalg



Dolomite  Jazz

Innovativt design
Dolomite Jazz har en innovativ, 
sammenleggbar ramme, og
kan lagres stående når den er 
sammenslått. Håndtakene kan 
enkelt tilpasses brukerens behov, 
og den innovative minnefunksjonen 
gjør at rullatoren går tilbake til 
brukerens innstilling etter å ha 
vært sammenslått. 
Kjørehåndtakene er designet for å 
redusere press for brukeren. 

Stilfull og moderne
Moderne rammedesign i mørkegrå 
farge med lysegrå elementer gir 
Dolomite Jazz en frisk og moderne 
følelse.  Bremsesystemet er integrert 
i rammen, og gir et rent design 
samtidig som en minsker faren for å 
hekte fast rullatoren. Det myke setet 
er spesialdesignet for brukerens 
komfort ved hvile. 

Tilgjengelig i to ulike høyder 
Dolomite Jazz kommer i to ulike 
høyder. Det høyeste alternativet 
passer for de som har vanskeligheter 
med å komme seg fra sittende til 
stående posisjon. Det laveste 
alternativet kommer med brett og 
kurv. 



Den nye serien av Dolomite Jazz tilbehør tilbyr løsninger som perfekt passer individuelle behov . Tilpass Jazz for 
å forbedre brukervennlighet og funksjonalitet, øke brukerens selvstendighet og presse grenser.

Hemiplegi håndtak og 
enhånds-brems
Multi - justerbart hemiplegi 
håndtak og enhånds-brems 
tilgjengelig for venstre- og 
høyrehendt bruk. Kan ikke 
kombineres med bakrem.

Jazz 510 SP1581935
Jazz 610 SP1581966
Venstrebrems: 
Jazz 510 SP1581965
Jazz 610 SP1582013

Oksygentank holder
Kan festes til rammen for å 
holde oksygentanken. 
Artikkelnr. SP1580903

IV-stativ
Høydejusterbart IV-stativ.
Anbefalt minimumshøyde
150 mm over bakken.
Artikkelnr. SP1580895

Jazz 510 SP1580725
Jazz 610 SP1580726
Venstrebrems: 
Jazz 510 SP1580723
Jazz 610 SP1580724

Myke håndtak 
Skumhåndtakene gir et 
komfortabelt grep for 
brukeren.

 Artikkelnr. SP1581929

Enhånds-brems 
Tilgjengelig for venstre- og 
høyrehendt bruk. 
Høyrebrems: 
Jazz 510 SP1582046
Jazz 610 SP1582048
Venstrebrems:_ 
Jazz 510 SP1582014
Jazz 610 SP1582047

Lys
Optimaliserer sikkerhet og synlighet når man går i mørket. 
(Tilgjengelig fra 1.august 2016)
Artikkelnr. SP1588180
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Nytt tilbehørsutvalg

Høyrebrems:

Crossbar med enhånds-
brems
Enkel å ta av slik at Jazz 
kan slåes sammen. Kan 
ikke kombineres med 
bakrem.
Høyrebrems:



Krykkeholder
Gjør det enkelt å få med seg 
krykke eller stokk, som hele 
tiden er enkelt tilgjengelig. 
Artikkelnr. SP1512912

Brett
Brett i hard plast som kan tas 
av og på.
Artikkelnr. SP1546264

Kurv
Stilig kurv i sterkt materiale 
som er enkel å tre av og på. 
Bæreevne 5 kg. 
Artikkelnr. SP1582945

Ryggbøyle 
Komfortabel og trygg å lene 
seg på når en sitter. Monte-
res på håndtakene. Kommer 
både med og uten polstring. 
Standard ryggbøyle: 
Artikkelnr. 1522062 Polstret 
ryggbøyle: Artikkelnr. 
SP1551654
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Andre funksjoner og alternativer 

Brems
En sikkerhetsfunksjon som 
hindrer rullatoren i å rulle 
vekk. Perfekt for gåtrening. 
Artikkelnr. SP1571260 (par)

Stor kurv
Gir ekstra lagringsplass, og 
kan lukkes. Finnes i grå og 
rød farge,

 SP1582961
 SP1582962

Mer forhåndssalg informasjon om denne rulatoren finner du 
på vår nettside www.invacare.no. For informasjon om 
brukerbeskrivelse, tiltenkt bruk, justeringer og transport, 
vennligst se bruksanvisningen. 

Jazz 610
Jazz 510

7,8 kg

7,5 kg

595 mm

595 mm

690 mm

690 mm

750 – 1000 mm

650 – 800 mm

510 mm

510 mm

200 mm

610 mm

510 mm

450 mm 150 kgJazz 610 / 510 215 mm

Grå kurv
Rød kurv




