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Dolomite Gloss

Gå hele vejen
med Gloss
Invacare udvider vores udvalg af fantastiske Dolomite
rollatorer med den innovative og lette Gloss familie.
Dolomite Gloss er den ideelle rollator til brug både
ude og indendørs. Gloss giver brugeren optimal støtte
og fremmer selvstændighed og daglig mobilitet. Gloss
er stabil og robust og beror på de velkendte værdier
fra vores andre Dolomite rollatorer: høj kvalitet,
holdbarhed og tidsløst design.
Gloss har et moderne og elegant udseende og fås i
4 sædehøjder fra 450 mm til 680 mm. Med et meget
stort tilbehørsprogram og en max brugervægt helt op
til 160 kg. er Gloss velegnet til langt de fleste brugere
og deres individuelle behov.
Gloss er med en ekstremt let og robust
aluminiumsramme særdeles velegnet til transport samt
opbevaring. Den sideværts foldbare rollatorramme
giver optimal plads til ubesværet gang, mens det faste
og stabile sæde giver brugeren støtte og komfort
i den siddende stilling. For optimal sikkerhed har
Gloss såvel hørbart som visuelt signal ved korrekt
udfoldning.
Med sin alsidighed, kvalitet og stabilitet giver Gloss
alle brugere mulighed for at gå sikkert hele vejen med
en elegant stil.

Let transport og opbevaring
Selve rammen på Gloss foldes enkelt sammen med et let træk i det blå greb under sædet og
efter sammenfoldning har Gloss en ekstrem smal bredde. Dette gør Gloss perfekt til opbevaring
selv ved mindre opbevaringsplads. Gloss' design betyder, at den også kan opbevares sikkert i en
sammenfoldet, opretstående position, når rollatoren ikke er i brug.
Gloss er designet i aluminium med lav vægt,og høj kvalitet. Den ekstremt lave vægt sikrer, at
Gloss let kan løftes ind i bagagerummet på en bil. Den lave vægt fremmer mulighederne for øget
uafhængighed for brugeren.
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D
 e fremadrettede,
ergonomiske skubbegreb
kan trinløst højdejusteres

Stort gangareal
Rigelig plads til
benene inde i
selve rammen
fremmer en naturlig
kropsholdning
samt et naturligt
gangmønster
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Højdejusterbare
ergonomiske greb
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Sideværtsfoldbar
letvægtsramme
Gloss har en ekstremt lav
vægt og sammenfoldet
fylder den kun 19 cm.
Dette gør, at rollatoren
er let at håndtere samt
opbevare i stående
position

Mange muligheder
Med 4 forskellige sædehøjder samt et
omfattende udvalg af tilbehør sikres, at Gloss
kan tilpasses til en brugers skiftende behov
eller at den let kan genbruges til en ny bruger

Læg også mærke til
Diskrete bremsekabler understreger det enkle og
moderne design

Det enkle og elegante design gør det let at nå varer
eller lignende i den foldbare kurv

Kombinationen af parkerings- og kørebremse gør det
let at stoppe op og tage et hvil

Sikker gang henover dørtrin eller lignende ved hjælp
af smart og integreret trædepedal

Sikkerhedsstrop holder Gloss sammenfoldet, når
rollatoren ikke er i brug

Stor kompatibilitet mellem tilbehør og enkeltdele i
Gloss familien understøtter god driftsøkonomi for
depotet.

Flere fordele
Krydsfoldbar letvægtsramme
Ud over at være ekstremt let har Gloss en imponerende max
brugervægt på helt op til 160 kg.
Foldemekanismens design sikrer, at Gloss er yderst smal, når
den står sammenfoldet, hvilket gør det muligt at opbevare
rollatoren selv ved snæver plads.
Den lave vægt sikrer, at brugeren og hjælperen let kan løfte
Gloss i forbindelse med transport fx ud og ind af bus, tog eller
ind i bagagerummet på en bil.

Individuelle behov
Gloss fås i 4 sædehøjder: 450 mm, 520 mm, 600 mm og
680 mm, hvilket gør Gloss er egnet til bred brugermålgruppe.
Gloss' alsidighed forbedres yderligere med et omfattende
tilbehørsprogram, der giver mulighed for enkelt at tilpasse
rollatoren individuelt afhængigt af brugerens tilstand eller
specifikke behov.

Stort gangareal
Et af kendetegnene for Dolomite rollatorer er, at de er
designet med god plads til ben og fødder under gang. Dette
er vigtigt for at fremme en god ergonomisk kropsholdning
samtidig med, at brugeren får både behagelig støtte og et
optimalt gangmønster.

Højdejusterbare ergonomiske skubbehåndtag
Højden på skubbehåndtagene kan hurtigt, trinløst og
let justeres hjælp af en ergonomisk fingerskrue. De
fremadrettede og ergonomiske håndtag kan roteres indad 20°
for at imødekomme brugere med begrænset bevægelighed i
håndleddene. Bremsegreb og foldeudløseren er designet i en
diskret blå farve for at tydeliggøre betjeningsmulighederne
selv for svagtseende.

Dolomite Gloss

Dolomite Gloss familien
Den nyeste rollator med alle de velkendte Dolomite fordele
Kombination af klassisk stil og styrke

Gloss 450

Gloss 520

Gloss 600

Gloss 680

Skubbehøjde*

635 - 770 mm

725 - 860 mm

795 - 920 mm

915 - 1050 mm

Max brugervægt

160 kg

160 kg

160 kg

160 kg

Sædehøjde

450 mm

520 mm

600 mm

680 mm

Vægt

5.9 kg

6.3 kg

6.5 kg

6.8 kg

Følgende tilbehør kan anvendes til alle Gloss modeller:
 ygstrop: Giver en tryg og
R
behagelig lændestøtte

 rædepedal: Ekstra hjælp ved
T
forcering af dørtrin eller kantsten

 tokkeholder: Gør det nemt at have
S
stokken med

 læbebremse: Hjælp til at nedsætte
S
farten eller give en mere stabil
køreretning

Foldbar blød kurv: Kan enkelt
afmonteres eller foldes sammen
med rollatoren
 akke: Aftagelig bakke til transport
B
af fx tallerken og kop

 remseforstærker: Giver ekstra
B
bremsestyrke til svage hænder
 ast kurv: Stabil kurv til Gloss 450,
F
Gloss 520 og Gloss 600.

Tekniske data
For mere information om dette produkt henvises til www.invacare.dk. For oplysninger om anvendelse
se venligst brugervejledningen, der kan downloades på www.invacare.dk.

WIDTH BETWEEN OUTSIDE
WHEELS

Totalbredde

WIDTH BETWEEN WHEELS

Dybde

Afstand
mellem hjul

Skubbehøjde /
højdeinterval**

Sædehøjde

Dolomite Gloss 450

518 mm

615 mm

423 mm

635 - 770 mm

450 mm

Dolomite Gloss 520

595 mm

675 mm

501 mm

725 - 860 mm

520 mm

Dolomite Gloss

600

602 mm

720 mm

509 mm

795 - 920 mm

600 mm

Dolomite Gloss 680

609 mm

790 mm

501 mm

915 - 1050 mm

680 mm

WIDTH BETWEEN HANDLES

Sædebredde

MAX. USER WEIGHT

Hjuldiameter

Max
brugervægt

Vægt

Dolomite Gloss 450

370 mm

200 mm

160 kg

5.9 kg

Dolomite Gloss

520

445 mm

200 mm

160 kg

6.3 kg

Dolomite Gloss 600

445 mm

200 mm

160 kg

6.5 kg

Dolomite Gloss 680

445 mm

200 mm

160 kg

6.8 kg

*Afstanden mellem skubbehåndtagene er målt i laveste højde

Farve
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