
Parade

HUMAN CARE        Årstaängsvägen 21B        117 43 Stockholm        +46 8 665 35 00        info.se@humancaregroup.com        www.humancaregroup.com 

Låg vikt

Enkel att fälla ihop

Kompakt

En ram som är enkel att fälla
Vår rollator Parade har ett integrerat handtag 
i sitsen, vilket gör den mycket enkel att fälla 
ihop. Fäll bara ner sätet och dra i handtaget. 
Det är enkelt! Parade kan stå självständigt, 
även i ihopfällt läge. Det är en lättviktsrollator 
som är enkel att köra, även i små 
utrymmen. Maximal användarvikt: 140 kg.  

Ergonomiska handtag
Parade har ergonomiska handtag utformade 
för att ge användare med reducerade 
handfunktion förmåga att enkelt låsa hjulen 

på plats och manövrera rollatorn bekvämt 
medan de går. Den är det perfekta alternativet 
för utomhusäventyr eller bara förflytta sig i 
och runt i hemmet.

Praktiska tillbehör
Parade har ett sortiment av tillbehör för att 
underlätta det dagliga livet inklusive korgar 
och ryggstöd. 

Parade är det perfekta valet när du letar efter en lätt och mångsidig 
rollator. Dess design garanterar enkel manövrerbarhet även i små 
utrymmen. Trots sin lättviktsram är den fortfarande mycket stabil 
och erbjuder enastående värde för pengarna.
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We improve freedom of movement 
and quality of care for people.”

Reflexkit
Inkluderar 50 
självhäftande reflexer.
Art. nr. 91090.

Säkerhetslås
Kabellås som skyddar 
rollatorn från stöld 
medan den 
står obevakad.
Art. nr. 91092.

Bricka
Enkel för att transportera 
lätta föremål. 
Maxvikt 2kg.
Art. nr. 10664.

Korg
Ideal för shoppingäventyr.
Max viktkapacitet: 4,5kg.
Art. nr. 10662.

Käpphållare
Förenklar transport av 
käpp eller paraply. 
Art.nr. 10675.

Ryggstöd
Ett stöd för ryggen vid 
sittande position. Perfekt 
när du behöver en paus.   
Art. nr. 10621.

Steghjälp
Gör det enklare att gå 
uppför en trottoarkant. 
Art. nr. 10661.

Ljuskit 
Lyser upp när du går i 
mörkret.  Art. nr. 91091.

Låg

Art. nr. 85500

Handtaghöjd (Min - Max) 74cm - 95cm

Sitthöjd 60cm 

Bredd 59cm 

Längd 69cm

Avstånd mellan handtagen 43cm 

Avstånd mellan bakhjulen 51cm 

Hjulstorlek 20cm x 4cm 

Produktvikt 8,8kg 

Max användarvikt 140kg

Tillbehör och funktioner

Tekniska specifikationer – Parade


