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Fellow Supreme har samma unika  
framgaffelkonstruktion som Fellow Classic 
som gör den mycket enkelt att  
manövrera. Bromsen kräver liten kraft  
vilket innebär att även användare med  
nedsatt handfunktion enkelt kan låsa  
hjulen. Fellow  Supreme kan naturligtvis  
fällas ihop och står även fritt i hopfällt läge. 
 
De framåtvända handtagen gör att det 
blir lättare för brukaren att få en mer upp-
rätt gångställning vilket är bra för både  
axlar och rygg. Fellow Supreme har även 
en uppfällbar sits för ökat gångutrymme.  
Fellowrollatorerna är lätta att manövrera 
och erbjuder samtidigt maximal stabilitet. 

 

Ergonomiska handtag och enkel bromsning
För att kunna erbjuda dig bästa möjliga 
ergonomi har handtagen ett stabilt 
och bekvämt grepp. Den ergonomiska  
designen säkerställer jämn viktfördelning 
och handtagshöjden är justerbar för att 
du ska hitta det grepp som passar bäst.  
Bromsen kräver liten kraft vilket innebär 
att även användare med nedsatt hand-
funktion enkelt kan bromsa  hjulen.

Fellow Supreme rollator kombinerar hög kvalitet och ergonomisk 
design med en låg tyngdpunkt för ökad säkerhet och stabilitet.  
Den passar de flesta brukare tack vare en handtagshöjd som går  
att justera mellan 73-100 cm.
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Tillbehör och funktioner 

Tekniska specifikationer

Lås
För låsning av rollator.  
Art. nr. 91092

Reflex-kit
Hjälper dig och din rollator 
att synas i mörkret. 
 Art. nr. 91090

Enhandsbroms
Möjliggör att styra 
bromsarna med en hand. 
Art. nr höger: 10669, 
vänster: 10676.

Bricka
Underlättar förflyttning 
av saker.
Art. nr 10667

Korg med handtag
Art. nr: 10666

Släpbroms
Tillbehör som gör rollatorn 
mindre lättrullad.  
Art. nr:10625. Säljs i par. 

Käpphållare
Underlättar medtagandet 
av käppen. Art. nr: 10603

Väska
Skyddar mot insyn och 
väder och vind.  
Art. nr: 08808.

Ryggband
Ger ett stöd åt ryggen när 
brukaren vill sitta.
Art. nr:  10668

Syrgashållare
 Art. nr 10671

Tidningsband
Tillbehör för att fästa  
morgontidningen.  
Art. nr 10679.

Steghjälp
Underlättar förflyttningen 
över hinder. Integrerad i rolla-
torn för Fellow Supreme. 

Lamp-kit
Hjälper dig och din rollator 
att synas i mörkret. Art. 
nr. 91091

Artikelnamn Art. nr. Min. höjd Max. höjd Sitthöjd Bredd Bredd mellan 
handtagen

Hjulstorlek Vikt Max brukar-
vikt

Fellow Supreme 85400 73 cm 100 cm 590 mm 630 mm 440 mm 20 x 4 cm 8,0 kg 150 kg 
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