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Dolomite Gloss  

Dolomite har vidareutvecklat serien av rollatorer genom 
att nu introducera den nya stabila lättviktsrollatorn. 
Dolomite Gloss familjen. Den är designad för att ge stöd 
och stabilitet, för att stärka självständigheten att kunna ta 
sig an vardagen. Dolomite Gloss utgår ifrån alla beprövade 
kärnvärden som användarna redan värdersätter högt 
i befintliga Dolomite rollatorer. Dessutom är Dolomite 
konceptet vidareutvecklat, för att än mer passa, 
användarnas behov i vårt moderna och mobila samhälle

 
Gloss finns i 4 olika storlekar med sitthöjder från 450mm 
– 680mm, Dolomite Gloss har en kapacitet på upp till 160 
kg maximal användarvikt men har endast en produktvikt 
från 5,9 kg till 6,8 kg, beroende på storlek. Dessutom finns 
många olika tillbehör, för att enkelt anpassas till de flesta 
användarnas olika behov av gångstöd. 

 
Trots en användarvikt upp till 160kg, så är Dolomite 
Gloss produktvikt låg, tack vare den lätta och smidiga 
aluminiumramen. Den kryssfällda designen ger 
användaren en flexibelt stöd i vardagen då den är lätt att 
fälla ihop, lätt att transportera och ger alltid gång- och 
sittstöd när än den behövs. 

 
Med en mångfald, kvalitet och stabilitet, Dolomite Gloss 
ger alla användare möjlighet att promenera säkert och 
stilfullt.

Gå med Gloss!

Lätt att transportera - lätt att förvara

Dolomite Gloss är lätt att fälla ihop och enkel att förvara. Tack vare 
kryssfällningen kan den även stå i ihopfällt läge.

Dolomite Gloss kan på ett smidigt och enkelt sätt läggas in i 
bagageutrymmet på en personbil, vilket gör att vardagen blir lite enklare 
och användare får lite mer frihet.

Gå med Gloss   
Lätt, stark och robust!



    Bromshandtagen ger bra hävkraft och gör det lättare 
att bromsa

    Diskreta vajrar och en modern design

    Låsfunktion vid ihopfällning

    Tygkorgen är lätt att nå, och följer med ihopfällningen 
av rollatorn. 

 Tillbehören passar hela Gloss familjen

Ytterligare nyckel funktioner:

NYCKEL FUNKTIONER

Kryssfälld ihopfällning 
lättviktare  

    Kanske marknadens lättaste 
rollator familj!  Mäter endast 190 
mm på bredden i ihopfällt läge. 
Lätt att lyfta, lätt att förvara. 

Stort 
gångutrymme    

    Generöst 
gångutrymme 
inne i rollatorn, 
mellan handtagen. 
Rollatorramen 
ger mycket bra 
gångstabilitet och 
är lätt att styra.

Höjdjusteringsbara och 
ergonomiska handtag

    framåtvända handtag med en 
ergonomisk design,  Handtagen 
kan enkelt justeras för att 
anpassas till användarens behov.
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Stort urval av storlekar
    Finns i 4 olika storlekar, med olika höjder på sits och 
handtag. Ett stort utbud av tillbehör borgar för att 
kunna tillgodose många olika användarbehov. 
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   Kryssfällning och lätt vikt

  Variation för individuella behov

   Höjdjusterbar, ergonomiska handtag

Förutom att Gloss är mycket lätt, har den en imponerande 
kapacitet  och klarar en maximal användarvikt på 160 kg. 

Fäller man ihop rollatorn så blir den smal och enkel att förvara. 
Den kan förvaras stående i ihopfällt läge och säkerhetsbandet 
håller ihopfällningen på plats.

Tack vare den lätta vikten, så kan användare eller vårdgivare 
lätt lyfta in Gloss i bagageutrymmet på bilen.

Dolomite Gloss finns i 4 olika storlekar. Rollatorerna har olika 
sitthöjd, handtagshöjdjustering, djup bredd och vikt. Det 
innebär att anpassningen till användarens kropp blir optimal. 
Rollatorernas variationsmöjligheter förbättras ytterligare av de 
många tillbehören som finns att tillgå och lätt kan monteras 
på hela Gloss familjen. 

Höjden på handtagen kan enkelt justeras på Gloss. De 
ergonomiska framåtvända handtagen kan vinklas i 20 
grader inåt mot sittplattan, beroende på vilka olika behov 
användarna har.

4 nyckel funktioner och fördelar

  Generöst gångutrymme 

Ett vedertaget signum för Dolomite rollatorer är ett generöst 
gångutrymme. Så även med Gloss. Designen förbättrar 
möjligheten att gå inne i rollatorn med handtagen som 
ett tryggt stöd nära kroppen. Dolomite Gloss främjar ett 
upprätt gångmönster och du kan obehindrat ta ut stegen 
för bästa möjliga gång. Dolomite Gloss ger dig trygghet på 
promenaden!



Dolomite Gloss 

Introducerar 
Dolomite Gloss familjen
En ny familj av Dolomite rollatorer. 
Med en modern design.

Gloss 450 Gloss 520 Gloss 600 Gloss 680

Handtags höjd 635 - 770 mm 725 - 860 mm 790 - 920 mm 915 - 1050 mm

Max brukarvikt 160 kg 160 kg 160 kg 160 kg

Sitt höjd 450 mm 520 mm 600 mm 680 mm

Produkt vikt 5.9 kg 6.3 kg 6.5 kg 6.8 kg

Tillbehör för att möta användarens behov:
   Ryggband: Ett bra och bekvämt 
stöd för kroppen när man sitter ner.

   Käpphållare: Gör käppen åtkomlig 
utan att vara ivägen. Fastsättning av 
käpp eller krycka.

   Korg: är tillverkad av mjukt material 
och följer ihopfällningen av rollatorn. 
Klarar 5 kg.

   Bricka: Löstagbar bricka.

   Steghjälp; Ett tillbehör som förenklar 
att komma upp på trottoarkanter 
eller liknande.  

   HP handtag: Anpassning för 
enhands- eller stroke patienter. 

   Släpbroms: en trygghet så rollatorn 
inte rullar iväg från användaren, 
perfekt vid gångträning eller 
enhandslösningar. 

   Underarmsstöd: De skålade 
armstöden ger ett behagligt stöd 
vid exempelvis gångträning eller vid 
artrit.

   Bromsförstärkare: Ger extra 
bromskraft till svag hand. 

   Hård korg: möjlig att beställa till 
Gloss 520 & 600, och 680.

Tillbehör med Gloss kompabilitet för alla storlekar. 



WIDTH BETWEEN OUTSIDE 
WHEELS

WIDTH BETWEEN WHEELS

Teknisk data 

Ytterligare information om produkten och dess tillbehör, som t.ex manualer, finns på hemsidan; www.
invacare.se.

total bredd  Djup Bredd mellan 
hjulen 

     Total höjd  Sitt höjd 

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 790 - 920 mm 600 mm

Dolomite Gloss 680 609 mm 790 mm 501 mm 915 - 1050 mm 680 mm

WIDTH BETWEEN HANDLES

Sitt bredd     Hjul diameter     Max brukarvikt       Produkt vikt* 

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

*Excludes any accessories
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