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Egenskaber og tilbehør

Dolomite Jazz - DK - 03/2017

Dolomite Jazz er en rollator i stilfuldt design med mange smarte funktioner. En lille og moderne rollator, der 
kan komme med alle vegne. Jazz hører til den nye generation af rollatorer, der er vertikalt sammenklappet, 
så den kan stå selv, når den er klappet sammen og fylder uhyre lidt ved transport eller opbevaring. Jazz er 
unik med sine indvendige og skjulte bremser, der gør den minimalistisk af udseende og let at vedligeholde. 
De gennemtænkte komponenter i det fuldendte design gør uden tvivl Jazz til en vinder.

Farve

Antracitgrå

Tekniske data

JAZZ 520
JAZZ 600

Totalbredde

WIDTH BETWEEN OUTSIDE 
WHEELS

Dybde
Afstand 

mellem hjul

WIDTH BETWEEN WHEELS

Højde interval Sædehøjde

620 mm
620 mm

670 mm
670 mm

440 mm
440 mm

670 - 810 mm
750 - 970 mm

520 mm
600 mm

Afstand mellem 
håndtag

WIDTH BETWEEN HANDLES

Hjul- 
diameter

410 mm
410 mm

200 mm
200 mm

Vægt

MAX. USER WEIGHT

7,2 kg
7,8 kg

For flere oplysninger om dette produkt, inkl. brugermanual, se venligst Invacare website: http://www.invacare.dk

Dolomite Jazz

Max 
brugervægt

130 kg

Sammen- 
foldet

260 mm

Tilpasses individuelle behov

Jazz fås i to forskellige højder. De justerbare 
håndtag kan nemt tilpasses til brugerens 
behov. Kurven er inkluderet som standard. 
Den rummelige kurv er, ligesom sædet, lavet 
af et blødt og slidstærkt materiale, som 
fleksibelt følger rollatoren, når den klappes 
sammen.

Let og praktisk

Takket være det stærke aluminiumsstel er Dolomite Jazz 
yderst let at vedligeholde. Ved hjælp af den smarte 
sædestrop opnås enkel og balanceret sammenklapning. 
Jazz er nem at håndtere og optager kun ganske lidt plads. 
Kan parkeres i sammenklappet position. Det integrerede 
bremsesystem medfører øget sikkerhed og giver 
problemfri sammenklapning. 

Rygstrop

Rygstroppen giver en tryg 
og behagelig rygstøtte. 
Monteres i håndtagene 
og følger derved 
skubbehøjden.

Stokkeholder 

Gør det nemt at have 
stokken med, uden at 
den kommer i vejen 
under kørsel. Monteres 
uden værktøj.

Dække til kurven 

Beskytter dine ejendele 
mod regn og nysgerrige 
blikke.

Slæbebremse

En sikkerhed, hvis 
brugeren skubber 
asymmetrisk, eller 
rollatoren kører for 
hurtigt.


