
Athlon SL

Sammenfoldelig rollator 
i ultralet materiale
Athlon SL er en letvægtsrollator, der nemt kan foldes sammen sideværts, så den fylder minimalt, når 
den skal transporteres. Rollatorens lette kulfiberstel gør den helt ideel til spinkle eller svagelige 
brugere, der af forskellige årsager ikke kan skubbe en almindelig rollator.

Foldbar og let at transportere
Athlon SL er designet med en kulfiberramme, der 
gør rollatoren ultralet. Rollatoren foldes nemt sam-
men sideværts, hvor låsesystemet fungerer som et 
ergonomisk formet bærehåndtag. I sammenfoldet 
stand fylder den minimalt, og den er dermed let at 
transportere.

Sikre og slidstærke dele
Rollatoren er udstyret med et sæde, der er lavet i 
kraftigt og slidstærkt nylon.

På fronten er der monteret en praktisk indkøbstaske. 
Indkøbstasken er forsynet med to håndtag, så den 
let kan afmonteres og tages med.

Stabilitet - idendørs og udendørs
Rammen og sædet er testet og godkendt til en  
brugervægt på op til 150 kg.

Rollatorens store bløde hjul gør, at den er god og 
stabil både til både indendørs og udendørs brug. 
Rollatoren er forsynet med to låsbare bremser, der 
bremser på baghjulene.

Flere størrelser og højdeindstillinger
Athlon SL findes i størrelserne Small, Medium og 
Large. De ergonomiske skubbehåndtag har justerbar 
højde, så rollatoren kan indstilles efter brugerens be-
hov og højde. Med sine mange størrelser og indstill-
inger passer Athlon til en bred målgruppe.

Kontakt vores specialister i forflytning for at høre nærmere 
om mulighederne og brugen af Athlon SL.
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Fleksibel og foldbar
Skubbehåndtagene kan justeres i 
højden uden brug af værktøj, så 
rollatoren kan tilpasses den enkelte 
patient. Athlon SL kan desuden let 
foldes sammen, så den bliver nemmere 
at transportere og opbevare.

Sammenfoldelig rollator 
i ultralet materiale
Athlon SL er ensammenfoldelig letvægtsrollator, der med sit lette kulfiberstel gør den helt ideel til  
spinkle eller svagelige brugere, der af forskellige årsager ikke kan skubbe en almindelig rollator.

Athlon SL

Stabil og holdbar
De store hjul gør, at rollatoren er god 
og stabil både til indendørs og udendørs 
brug.

Moderne og stabil letvægtsrollator

Athlon SL findes i 
følgende farver:

Small 
Sort

Medium 
Sort 
Rød

Large 
Sort 
Rød 
Antracit 
Hvid

Brugervægt: Max 150 kg

Stel: Kulfiber

Bremser: 2 låsbare med parkerings-
funktion (bagerste hjul)

Hjul: 285 x 44 mm (foran)

235 x 44 mm (bagerst)

Indkøbstaske: 32 x 15 x 28 cm

Taskens max. belastning: 5 kg

Justerbare skubbehåndtag
Rollatoren kan nemt indstilles i højden, 
så den passer til den enkelte patient.

Small Medium Large

Sædehøjde 50 cm 55 cm 62 cm

Sædebredde 46 cm 46 cm 46 cm

Længde 68 cm 66 cm 68 cm

Bredde - udfoldet 61 cm 61 cm 61 cm

Bredde - foldet 23 cm 23 cm 23 cm

Skubbehåndtag, 
højdejustering 63-79 cm 66-86 cm 74-102 cm

Vægt (uden taske) 5 kg 5,1 kg 5,2 kg

HMI nr. 104781 104780 100372

Justerbare skubbehåndtag
For at sikre en høj brugerkomfort, er rollatoren 
udstyret med ergonomiske håndtag, som kan 
justeres alt efter håndens position. Rollatoren 
kan desuden også nemt indstilles i højden, så 
den passer til den enkelte patient.

Let materiale
Rammen er sammensat af kulfibre, som 
gør rollatoren ultralet og nem 
at skubbe.


