
PIXEL
BINNENHUIS

De Pixel is een praktische multi-functionele ultra-lichtgewicht

rollator voor gebruik binnenshuis. Uitermate geschikt voor

personen die zelfstandig thuis willen blijven wonen maar

daarbij wel enige hulp nodig zijn om zich veilig door het huis te

begeven. Met een stijlvol, uniek en modern design weegt de 

Pixel slechts 5,2 kg.  meer dan mobiliteit



Standaard uitgevoerd met een 

uitwasbaar mandje voor de wat 

grotere spullen. Kan in de was-

machine. 

Voorzien van een handig sluit-

systeem waardoor hij eenvoudig 

open en dicht te vouwen is. 

Extra zachte banden voor betere 

grip op een gladde vloer en beter 

comfort tijdens het voortbewegen. 

MAKKELIJK MANOEUVREERBAAR
De in het frame geïntegreerde achterwielvork voorkomt dat de rollator blijft steken achter deurposten en meubels.
Op deze wijze worden eveneens krassenvoorkomen. Vanwege de smalle opzet van slechts 54cm is de Pixel vanwege 
de zwenkwieltjes overal inzetbaar, ook met weinig ruimte zoals bij smalle toilet- en keukendeuren; vaak in oudere woningen. 

INKLAPBAAR
Eenvoudig in- en uit te vouwen in 3 stappen. De Pixel neemt dan maar heel weinig plaats in en kan in gevouwen toestand 
vrij staan op alle vier de wielen. Makkelijk in een kleine ruimte op te bergen. 

EETTAFEL & BIJZETTAFEL
Met het dienblad kan de Pixel als serveerwagentje gebruikt worden maar ook als tafeltje om aan te eten. De vorm van het 
frame maakt het mogelijk om de Pixel dicht bij de stoel, de bank of het bed te zetten en zo te gebruiken als bijzettafel. 

De duwhendel is in hoogte ver-

stelbaar van 86 tot 97 cm, in 5 

stappen gemerkt 1-5. De duw-

hendel kan ook met één hand 

gebruikt worden. 

De handgreep is zacht en voelt

comfortabel aan. 

TECHNISCHE GEGEVENS

Artikelnummer:
Zwart & Wit                 PRWBL700 

 Toffee & Bruin              PRBRL700
  PRCBL700Zwart & Champagne 

Totaalgewicht:             5,2kg

Max. belasting:             110 kg

Hoogte totaal 
(5 posities verstelbaar):86-97 cm

Lengte totaal:               64 cm

Breedte totaal:             54 cm

Afmetingen ingeklapt:
(hoogte x breedte x lengte)
91x54x27 cm

Afmetingen dienblad:  43 x 33 cm

Hoogte dienblad:         71 cm

Maximaal gewicht in
het mandje:                  5 kg

De Pixel wordt in een kartonnen
verpakking aangeleverd, klaar 
voor gebruik.

Toepassing: binnenshuis

Zeer licht te bedienen rem, 

doorlopende beugel, met één 

hand te bedienen. Soepel in beide 

richtingen, zowel rem als handrem.

Elegantie en design gekoppeld aan 

een zeer gering gewicht en super-

zachte banden zorgen voor pro-

bleemloos passeren van obstakels 

als drempels. 

Als extra een handig nettasje voor

kleinere spullen als afstandsbe-

diening, telefoon, sleutels, 

medicijnen, bril, etc.  

Standaard uitgevoerd met een af-

neembaar dienblad met praktische 

afmetingen in de kleur smoke-

brown. Kan in de vaatwasser.

PIXEL
BINNENHUIS

Optioneel: Stokhouder, anti-slip 

matje voor het dienblad - zwart 

en een praktische nettas met 

ritssluiting.
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De Pixel is      -gecertificeerd en voldoet aan de eisen van  
Verordening (EU) 2017/745  betreffende medische hulpmiddelen.
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