STREAMER
LICHTGEWICHT ALUMINIUM ROLLATOR
MESSCHERP ONTWERP
De stijlvolle Streamer is geconstrueerd uit bijzondere proﬁelen
waarmee een stabiel maar uiterst licht aluminium frame verkregen
wordt. Een bijzondere rollator binnen de Rehasense lijn van
mobiliteitsproducten. Een van de meest stabiele en eenvoudig te
manoeuvreren lichtgewicht rollators in de 150 kg klasse.

meer dan mobiliteit

STREAMER
LICHTGEWICHT ALUMINIUM ROLLATOR
OPVOUWBAAR
De Streamer is eenvoudig in te klappen en blijft gesloten door het eenvoudig te bedienen vergrendelingssysteem
welke tevens dient als ergonomisch gevormd handvat waarmee de rollator opgepakt kan worden.

STABIEL EN DUURZAAM
Frame en zitting zijn getest op een maximale belasting van 150 kg. Lichte en betrouwbare remmen.
Het ontwerp van het frame en de speciaal gevormde handgrepen zorgen voor optimaal comfort
voor de gebruiker (licht te wenden, kleine draaicirkel en stabiel).

HOOGTE VERSTELBAAR
De handgrepen zijn soepel in hoogte te verstellen vanaf minimaal 78 tot maximaal 102 cm.

PRACTISCH
De Streamer wordt geleverd inclusief een eenvoudig afneembare praktische luxe waterdichte
tas met klep met magneetsluiting.

COMFORTABEL
De rollator geeft direct een bijzonder stabiel en veilig gevoel zodra men deze vastpakt en er
mee gaat lopen. De rollator is standaard voorzien van onderhoudsvrije zachte PU wielen
opgebouwd uit een slijtvaste component met zachte kern voor een comfortabel gevoel
tijdens het lopen. De rem en de handrem hoeven maar met heel weinig kracht te worden
bediend. Ideaal voor gebruikers met minder kracht in hun handen.

KLEUREN
TECHNISCHE INFORMATIE

De Streamer is verkrijgbaar in de kleuren zwart, rood en champagne.

Kleuren:
zwart, rood en champagne
Max. gebruikersgewicht: 150 kg
Zitting hoogte: 62 cm
Artikelnummer:
LRBKL60NUP (Zwart)
LRWRL60NUP (Rood)
LRCHL60NUP (Champagne)
Afmetingen:
(lengte x breedte x hoogte)
66 x 62 x (78-102) cm

Soepel instelbare handgreephoogte met tien posities.

Onderhoudsvrije zachte PU wielen. Uniek gevormd en gelast proﬁel
Deels door het frame geleide
garandeert de levensduur bij
remkabel.
gebruik tot 150 kg.

Hoogte handvatten:
78 - 102 cm
Zitting breedte: 46 cm
Transportafmetingen gevouwen:
(lengte x hoogte x breedte)
66 x 86 x 22 cm
Gewicht:
5,8 kg (+ tas 370 g)
Tas:
Breedte x diepte x hoogte:
28 x 17 x 27 cm
Max. vulgewicht: 5 kg
Frame materiaal:
aluminium

Modern ontworpen premium
frame met een hoge vrije loop
tussen de wielen.

Blijft ingevouwen stevig gesloten
met de drukknopvergrendeling.

De Streamer is
-gecertiﬁceerd en voldoet aan
de eisen van EU voorschrift 93/42 EEC voor medische apparatuur.
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Praktische boodschappentas
inclusief vakje met ritssluiting en
2 andere vakjes.

Wielen:
Voor : 200 x 35 mm zwart PU
Achter : 200 x 35 mm zwart PU
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