
hjælper dig frem



Rollatorer
i flot design
Livet er en fantastisk rejse, og Rollz Motion hjælper dig med at leve livet 

fuldt ud. Hvad enten det gælder en gåtur i parken, et besøg på museum, en 

ferierejse eller en indkøbstur, så hjælper vores Rollz Motion2 og Rollz Flex 

dig med at komme derhen du vil. Når du vil.





Kom ud på tur
med Rollz Motion2 
En rollator og transportstol i ét  

Rollz Motion2 gør det trygt og sikkert at komme ud og omkring i dagligdagen. Også de dage, 

hvor der er fuldt program. Skal du f.eks. en tur i byen, se på seværdigheder, nyde udsigten 

ved havnen og spise middag på en restaurant om aftenen, så kan du skiftevis gå selv med 

hjælp fra Rollz Motion2 som rollator og tage et hvil og blive skubbet noget af vejen ved at 

bruge Rollz Motion2 som transportstol. Det bliver en god dag med masser af oplevelser.

Transportstol

Rollator



Egenskaber
Rollz Motion2

Sikre og stærke bremser i alle 

situationer og vejrforhold.

Prisvindende hollandsk 

design-rollator og 

transportstol. Dit valg, 

når du vil frem med stil.

Støddæmpende takket 

være de bløde hjul 

og skumpolstring af 

håndtagene.

Du kan hurtigt tage et hvil på 

den behagelige pude eller lave 

rollatoren om til en transportstol.

Let at køre, dreje og styre 

på grund af forhjulenes gode 

køre- og drejeegenskaber.

Tryk på pedalen, så kommer 

du nemt over dørtræsklen 

eller kantstenen.

Gå sikkert og med god 

støtte fra de ergonomisk 

udformede håndtag, som 

du kan justere i højden.

Rollz Motion2 er nem at 

slå sammen, så den ikke 

fylder ret meget. F.eks. i 

bilens bagagerum.

Bekvem 

Sikkerhed

Elegant

Kompakt

Stabil

Hjælp ved høje kanter

Nem at manøvrere

Behagelig



Enkel at indstille
Med et par enkle greb kan du indstille Rollz Motion2 

rollatoren til en transportstol og tilbage igen. Det giver 

dig selvtilliden til at tage en lidt længere tur, når du 

ved, du kan sætte dig og blive skubbet, hvis du bliver 

træt undervejs.

Rollator 
Transportstol

Sammenklappet

Se Rollz Motion i brug:

Rollz Motion2 er tilgængelig i 

fire farver: pebble white, dark 

purple, matt black and island 

blue. 

Rollz Motion2 Small er 

tilgængelig i farverne: island 

blue og matt black.



”Nu tør jeg gå længere med 
rollator, fordi jeg ved, at når jeg 
bliver træt, kan jeg tage et hvil i 
transportstolen undervejs.”



Behagelig og sikker 
også i ujævnt terræn 
Rollator og transportstol i ét – klarer alle former for terræn 

rollator

transportstol

Takket være de luftfyldte dæk får du en bekvem tur med Rollz Motion 

Performance også på ujævne fortove og stier.

Den ekstra tykke polstring af armstøtterne og de ergonomisk 

udformede håndtag gør det endnu mere bekvemt. Fodstøtterne er 

højdejusterbare. 



Egenskaber
Rollz Motion
Performance

Synlig i mørket takket 

være flere reflekser. 

Hollandsk design som gør, at man 

kan gå ud med stil – ændres fra 

rollator til transportstol på nogle 

sekunder.

Ergonomisk udformede 

bløde greb giver 

optimalt støtte.

Moderne mat 

overflade i den nye 

farve jungle green.

Armstøtter med ekstra 

tyk skumbeklædning for 

øget komfort. 

Robuste luftfyldte dæk 

muliggør behagelige ture 

på ujævne veje. 

Kileformet sæde giver 

bedre siddestilling. 

Gå sikkert og stabilt, 

støttet af den robuste 

design. 

Iøjnefaldende farver

Synlig

Elegant 2 i 1

Stabil

Stabilt sæde

Blød polstring

Luftfyldte dæk

Ergonomiske greb

terræn
gående
version
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Garanti: 5 år på stel og 2 år på andre dele, dog ikke normal slitage.

Specifikationer
Rollz Motion2 Rollz Motion2 Small Rollz Motion Performance

Vægt rollator

Vægt transportstol

Maxbelastning

Brugerhøjde

Sædehøjde

Højde, greb

Sædestørrelse rollator

Sædestørrelse transportstol

Total bredde

Total længde

Bredde sammenfoldet

Diameter forhjul 

Diameter baghjul

11,6 kg

3,4 kg

125 kg

1,60 - 1,90 m

55 cm

87-98 cm

20 x 45 cm

42 x 45 cm

67 cm

63 cm

31 cm

ca. 20 cm

ca. 30 cm

11,6 kg

3,4 kg

125 kg

1,50 - 1,85 m

50 cm

82-94 cm

20 x 45 cm

42 x 45 cm

67 cm

63 cm

31 cm

ca. 20 cm

ca. 30 cm

11,4 kg

3,4 kg

125 kg

1,60 - 1,90 m

55 cm

86-98 cm

20 x 45 cm

42 x 45 cm

67 cm

63 cm

29 cm

Dæk ca. 20 x 3 cm

Dæk ca. 32 x 6 cm



”Jeg ledte efter en rollator, som 
ikke ser ud som en rollator. And 
handle nu føles bare rigtigt godt, for 
rollatoren er så let at manøvrere!”



Kom ud på tur 
med Rollz Flex
Designrollator med en stor 
indkøbstaske 

Ved første øjekast ser den ikke ud som 

ganghjælpemiddel. Det var præcist det, 

som designerne havde som mål. At skabe 

et flot design til udendørs brug. 

Denne rollator er let at manøvrere om man 

går stabilt og komfortabelt samtidig med, 

der er masser af plads til indkøbene i 

tasken.

Se Rollz Flex i brug:



Manøvrering
Du manøvrerer let omkring også forbi forhindringer. For- og 

baghjulene er placeret tæt på hinanden, hvilket betyder, at 

rollatoren roterer tæt på dig. Det gør, at du kan svinge og dreje 

også når der er småt med plads.

Når du drejer kommer hjulene ikke i  vejen. Du kan nemt trække 

til siden f.eks. for at tage noget ud af et skab eller ned fra en 

hylde. Rollz Flex fungerer lige godt også med tasken fuld. 

Du kan nemt komme over bump og kantsten takket være 

kantstenspedalen.



Egenskaber
Rollz Flex

Håndtaget justeres nemt i 

forskellige højder.  

Certificeret rollator – med 

et udseende som en 

designer-indkøbsvogn.

Hvil dig på sædet mens 

du bruger håndtaget som 

stabil rygstøtte. 

Sikre bremser i al slags vejr. 

Bremsekablerne er gemt inde 

i rammen.

Sikker

Fleksibel

Rollz Flex vejer kun 7.4 kg 

og er let at folde sammen 

til en kompakt pakke.

Let og kompakt

Elegant

Bekvem

Kom nemt henover dørtærsklen 

ved hjælp af dørtærskelpedalen 

– også når tasken er pakket helt 

fuld. 

Enkel hjælp

Den store vandtætte taske 

indeholder op til 20 kg. Der 

medfølger udtagelig indvendig 

taske. 

Praktisk

Behagelig køretur takket være 

de bløde dæk.

Behagelig

Let at styre ved enkle 

bevægelser takket være den 

snævre svingradius. 

Manøvrering





Produktegenskaber
Rollz Flex Small: 6.8 kg
Brugerhøjde: 1.40-1.60 m
Sædehøjde: 52.5 cm
Sædebredde: 44 cm
Vægtkapacitet: 125 kg
Total bredde: 62.3cm
Total længde: 60 cm
Dybde, sammenfoldet: 33 cm
Taskens kapacitet: 14 liter/20 kg

Rollz Flex: 7.4 kg
Brugerhøjde: 1.55-1.95 m
Sædehøjde: 62 cm
Sædebredde: 44 cm
Vægtkapacitet: 125 kg
Total bredde: 62.3cm
Total længde: 60 cm
Dybde, sammenfoldet: 33 cm
Taskens kapacitet: 25 liter/20 kg

Rollz Flex tasken er udført 
i holdbart og vandafvisende 
materiale. Den findes i to stelfarver 
(sort og hvid) og to farver på tasken 
(bright purple og denim grey).

Garanti: 5 år på stellet og 2 år 
på øvrige dele, gælder dog ikke 
normal slitage.

I rollatorindstilling er Rollz Flex 
TÜV-certificeret som rollator.
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Rollz Motion  taske
 
Den stilfulde og nyttige taske kan nemt placeres på rammen 
af Rollz Motion, og du kan nemt lægge varerne direkte ned 
i tasken. Når du har tasken med, behøver du ikke en ekstra 
indkøbspose.

Rollz Motion kopholder 
 
Tag en vandflaske med på turen. Kopholderen er indstillelig i 
højden, så du altid har drikkelse lige ved hånden.

Rollz Motion transportbetræk
 
Takket været det unikke design af Rollz transportbetrækket er 
både Rollz Motion og kørestolspakken godt beskyttet under 
transport. Anvendelsen af transportbetrækket beskyttet til 
forbygge skader og skrammer.  

Rollz Motion paraply 

Beskytter dig mod både regn og sollys. Den sættes fast på 
stellet, så du kan holde fast i rollatoren med begge hænder af 
hensyn til sikkerheden. 

Rollz Motion 3-i-1 transportstol-holder 

Med denne holder kan du hænge transportstol-pakken 
over sædet. Det giver dig mere plads til bevæge dig 
tæt på rollatoren. Der er integreret stokkeholder og ind-
købsposeholder. 



Rollz Motion rygstøtte

Er du ude på egen hånd og har efterladt 
transportstol-pakken hjemme? Denne rygstøtte 
giver dig støtte ved korte vil, når du læner dig mod 
det bløde bånd.

Rollz Motion sikkerhedsbælte

Bæltet holder sig sikkert på plads, når du sidder i 
transportstolen. Det kan let placeres og justeres i 
den ønskede længde. 

Rollz Flex stokkeholder

Stokkeholderen fastgøres til håndtaget. Den er 
udformet, så den passer til de fleste stokke.

Rollz Flex kroge til indkøbsposer

Når du er ude og handle kan du ved hjælp af disse 
kroge tage to poser mere med. 

Rollz Flex paraply 

Beskytter dig mod både regn og sollys. Den sættes 
fast på stellet, så du kan holde fast i rollatoren med 
begge hænder af hensyn til sikkerheden.



Rollz International BV
www.rollz.com

RollzInternationalrollzint rollzint RollzInternational

Forhandler:
Welldana Innocare

Randersvej 6, 6700 Esbjerg
www.welldana-innocare.dk

km@welldana.com
+45 75 27 23 33

 


