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Dolomite  Legacy



Dolomite Legacy

U bent op zoek naar een 
betrouwbare, hoogwaardige 
rollator die meer biedt dan 
een basisrollator, maar zonder 
gecompliceerde snufjes ? 

De Dolomite Legacy is de 
rollator waarnaar u op zoekt 
bent. 

Accessoires

Goede rughouding

De gebruiker wandelt met een mooie 
rechte rug dankzij de handvatten die 
naar voren zijn gericht.

Bewegingsvrijheid

Veel bewegingsvrijheid is een 
standaardkenmerk voor Dolomite 
rollators. De opklapbare zit zorgt voor 
meer vrije beenruimte. 

Makkelijk vouwbaar

De vouwhendel staat hoog geplaatst 
zodat de gebruiker niet ver voorover 
moet buigen. 

Mand

Ruime mand met 
handgreep. Max. 
draagvermogen 9 kg. 
Art. nr. 12530-15

Eénhandige rem

Maakt het mogelijk beide 
remmen te activeren met 
één hand. 
Art. nr. 12505-R (rechts)
 12505-L (links)

Rembekrachtiger

Biedt extra remkracht 
voor zwakke handen.
Art. nr. 12651

Stoepklimmer

‘Pedaal’ die het nemen 
van stoepranden 
vereenvoudigt.
Art. nr. 12560-21



Accessoires

Zachte handgrepen

Zacht alternatief 
voor de anatomische 
handgrepen.
Art. nr. 12677 (paar)

Hangende zak

Voorziet extra ruimte wanneer de mand snel 
gevuld is. Kan gecombineerd worden met de 
zuurstoffleshouder. Art. nr. 12523

Zuurstoffleshouder

Is centraal gepositionneerd op te 
rollator en is eenvoudig te hanteren. 
Art. nr. 12682-25

Wielafscherming

Beschermt uw kledij 
van het vuil uit de 
wielspatting. 

Dienblad

Voor het vervoer van een 
kop koffie of dergelijke.
Art. nr. 70311

Rugleuning

Veilige en comfortabele ondersteuning 
om even uit te rusten.
Art. nr. 12510

Crossbar

Maakt het mogelijk de 
rollator vast te houden 
met één hand.
Art. nr. 1531573 Rechts
Art. nr. 1536813 Links

Vertragingsrem

Vertraagt de loopsnelheid en voorkomt zo dat de 
rollator wegrolt.
Art. nr. 13041-21

Stokhouder

Om uw wandelstok 
of kruk bij de hand te 
houden. 
Art. nr. 12606
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Twee hoogtes 

Technische gegevens

LEGACY 520

LEGACY 600

600 mm
600 mm

650 mm
720 mm

455 mm
455 mm

760 - 850 mm
8350 - 920 mm

540 mm
620 mm

420 mm
420 mm

7.2 kg
7.6 kg

200 mm
200 mm

125 kg
125 kg

LEGACY 520

LEGACY 600

LEGACY 600

Art. nr. 12050-37-24 DA

LEGACY 520

Art. nr. 12052-37-24 DA

Totale Breedte

WIDTH BETWEEN OUTSIDE 
WHEELS

Diepte
Breedte tussen 

wielen

WIDTH BETWEEN WHEELS

Totale Hoogte Zithoogte
Breedte tussen 

handvaten

WIDTH BETWEEN HANDLES

Diameter Wiel

Draagvermogen

MAX. USER WEIGHT

Max. gebruikers 
gewicht

RAL 5022

Let op! Kleuren kunnen afwijken van de weergegeven foto.


