LETVÆGT OG ØGET
LIVSKVALITET
DEN LUKSURIØSE LETVÆGT ROLLATOR MED
TILBEHØR OG EKSTRA UDSTYR AF HØJ KVALITET!

Vi bevæger Mennesker.

MOBIL MED STIL
Mobilus er en luksus rollator af den nye generation i et tidløst og elegant design!
Den elegante og lette konstruktion med en
vægt på kun 7,3 kg. gør Mobilus nem og
behagelig at håndtere.
Ergonomiske håndtag og let betjente bremser,
giver en høj grad af sikkerhed i hverdagen.
Mobilus er fremstillet af materialer af højeste
kvalitet og sikrer derfor en stærk, stabil og
ikke mindst holdbar rollator. Mobilus er testet og godkendt til en brugervægt på 150 kg.
(testet af TÜV)
Den nye foldemekanisme gør det nemt og
enkelt at folde rollatoren sammen. Den samlede bredde bliver således kun 23 cm. hvilket
gør Mobilus til den perfekte ledsager - også ved
transport i bil, bus, tog m.v.

RAMMEFARVER
Vælg imellem den nye trendfarve Marrakesch
brunmetal eller den klassiske sølvmetal.
Uanset hvilken du vælger, er du sikker på at få en
stilfuld og elegant rollator i Mobilus!

Marrakesch
brunmetal

Sølvmetal

STANDARD UDSTYR

Integreret stokkeholder
Funktionel stokkeholder der giver et perfekt hold på stokken
er standard på Mobilus!

Bremsen
Enkel og sikker at betjene - med parkeringsbremse/låsefunktion.

Håndtag
Højdejusterbare uden brug af værktøj - justeres let i
intervallet 79 - 92 cm. Inkl. memoryclips.

Sæde
Stabilt og samtidig blødt
netsæde med god plads til
de fleste brugere.

Indkøbsnet
Særdeles praktisk indkøbsnet
til lettere indkøb - kan bære
op til 5 kg.
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TILBEHØR

Sol/regnskærm
Holder til drikkedunk

Handytaske

Ved længere gåture kan du
sikkert transportere dine
drikkevarer på Mobilus i den
praktiske holder.

Sådan gemmer du din mobiltelefon og har den altid ved
hånden.

Bakke

Fast sæde

Praktisk bakke til at transportere mad, kaffekopper mv.
sikkert rundt i din bolig.

Giver et endnu mere komfortabelt og stabilt sæde.

Praktisk skærm
inkl. holder.

Aktiv LED belysning
Sørger for at du bliver set i
mørket.

Universaltaske

Kædelås inkl. holder

Til diverse småting.

Sikrer din Mobilus mod tyveri.

Indkøbstaske

Rygbånd

Praktisk og aflukket taske til de
lette indkøb - passer præcist
ned i indkøbsnettet.

Læn dig trygt tilbage og opnå
en god støtte.

Med Moblius får du høj kvalitet
og suveræn mobilitet. Forkæl
dig selv med denne luksus og
ekstra livskvalitet.

TEKNISKE DATA
Bredde i cm.
Sædebredde imellem håndtagene i cm.
Dybde i cm.
Håndtagshøjde i cm.
Sædehøjde i cm.
Bredde, sammenklappet i cm.

57
43
65
79 - 92
62
23

Max. brugervægt i kg.
Vægt i kg.
Hjulstørrelse i cm.
Farver

150
7,3
20
Sølvmetal
Marrakesch
brunmetal
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