
Navigator

Solid rollator med komfortable
og justerbare armstøtter
Navigator er en rollator til indendørs brug. Den er udstyret med komfortable armstøtter udviklet 
specielt til brugere med gigt og/eller begrænset styrke i arme og hænder. Navigator har mange 
justeringsmuligheder og kan derfor nemt indstilles, så den passer til den enkelte patient.

Foldbar og let at transportere
Navigator er designet med en aluminiumsramme. 
Rollatoren foldes nemt sammen sideværts, hvor 
låsesystemet fungerer som et ergonomisk formet 
bærehåndtag. I sammenfoldet stand fylder den 
minimalt, og den er dermed let at transportere.

Stabilitet til indendørs brug
Rammen og sædet er testet og godkendt til en  
brugervægt på op til 150 kg.

Rollatoren er god og stabil til indendørs brug. Den 
er forsynet med to låsbare bremser, der bremser på 
baghjulene. Ved baghjulene er der monteret en 
integreret trædepedal for at lette forcering af 
mindre forhindringer som fx dørtrin.

Sikre og slidstærke dele
Rollatoren er udstyret med et sæde, der er lavet i 
kraftig slidstærk nylon. På fronten er der monteret 
en praktisk indkøbstaske. Indkøbstasken er forsynet 
med to håndtag, så den let kan afmonteres og tages 
med.

Flere størrelser og højdeindstillinger
Navigator findes i størrelserne Medium og Large. 
Rollatorens bløde armstøtter har justerbar højde, 
og bremse- og skubbehåndtagene er integreret i 
armstøtten og kan vinkles samt justeres i længden, 
så rollatoren kan indstilles efter brugerens behov.

Kontakt vores specialister i forflytning for at høre nærmere 
om mulighederne og brugen af Navigator.
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Foto: Farve Grey - model med faste armstøtter



Justerbare armstøtter
De bløde og polstrede armstøtter har 
justerbar højde og kan nemt tilpasses 
til den enkelte bruger.

Solid rollator til personer 
med behov for ekstra støtte
Navigator er udstyret med komfortable armstøtter udviklet specielt til brugere med gigt og/eller 
begrænset styrke i arme og hænder. Rollatoren kan nemt tilpasses til den enkelte patient.

Navigator

Letvægtsrollator med armstøtte

Brugervægt: Max 150 kg

Stel: Aluminium

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

Hjul: 200 x 35 mm

Indkøbstaske: 32 x 15 x 28 cm

Taskens max. belastning: 5 kg

Medium Large Large

Armstøtter,
højdejustering 83-99 cm 90-115 cm 90-115 cm

Roterende armstøtter Nej Nej JA

Længde 67 cm 67 cm 67 cm

Bredde - udfoldet 63 cm 63 cm 63 cm

Bredde - foldet 28 cm 28 cm 28 cm

Sædebredde 56 cm 56 cm 56 cm

Sædehøjde 55 cm 62 cm 62 cm

Vægt (uden taske) 9,2 kg 9,4 kg 9,9 kg

HMI nr. 130408 130411 130414

Farve Grey Grey Champagne

Optimal hygiejne
Armstøtterne er lavet i PU, som sikrer 
en optimal hygiejne, da de kan  
disinficeres og rengøres.

Håndtag med individuel tilpasning
De ergonomiske bremse- og skubbehåndtag 
er integreret i armstøtten. De kan tilpasses 
i længden og  vinkles for sikre brugeren den 
mest komfortable hånd- og armstilling.

Bremser med nem betjening
Håndbremserne har indbygget parkerings-
bremse og kan betjenes med kun lidt kraft. 
Håndbremsen aktiveres ubesværet ved at 
trække i håndtaget, og parkeringsbremsen 
aktiveres ved at skubbe.

Integreret trædepedal
Ved baghjulene er der monteret en 
integreret trædepedal for at lette 
forcering af mindre forhindringer.

Foto: Farve Champagne - model med roterende armstøtter


