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LICHTGEWICHT ROLLATOR

De stijlvolle Server rollator heeft een uniek driehoekig profiel en
een vast gelast frame. Het is met een eigen gewicht van ruim
onder de 7,5 kg een van de lichtste rollators op de markt in de
categorie gebruikers tot een maximaal gewicht van 150 kg.



Zithoogtes: 50, 55 en 62 cm.

Speciaal dubbel gelast driehoek-
proiel garandeert de levensduur bij
gebruik tot 150 kg.

TECHNISCHE GEGEVENS:

Artikelnummer (voorbeeld Wijnrood)
SRWRL600 (Wijnrood Large)
SRWRM550 (Wijnrood Medium)
SRWRS500 (Wijnrood Small)

Kleuren Small/ Medium / Large:
WR Wijnrood
BO Brons
CH Champagne

Meer kleuren in Large verkrijgbaar:
TU Turquoise

LIL Lila
IB Ice Blue

SG Grijs BK
 Zwart
WH Wit

Zithoogte:
Small 50 cm
Medium 55 cm
Large 62 cm

Zittingbreedte: 46 cm
Afmetingen: (breedte x diepte x hoogte)
Small 60 x 68 x 63– 79 cm

(lengte gebruiker 1,25 -1,50 m)
Medium 60 x 68 x 66– 86 cm

(lengte gebruiker 1,45 -1,75 m)
Large 60 x 68 x 74– 102 cm

(lengte gebruiker 1,70 -2,00 m)

Transportafmetingen ingeklapt:
(diepte x hoogte x breedte)
Small: 68 x 72 x 22,5 cm
Medium: 68 x 74 x 22,5 cm
Large: 68 x 79 x 22,5 cm

Boodschappentas:
(breedte x diepte x hoogte)
32 x 15 x 28 cm
Gewicht:
Small 6,7 kg (+ tas 370 g)
Medium 6,8 kg (+ tas 370 g)
Large 7,0 kg (+ tas 340 g)

Max. gebruikersgewicht: 150 kg
Frame materiaal: aluminium

OPVOUWBAAR STABIEL EN DUURZAAM
De Server is eenvoudig in te klappen
en blijft gesloten door het eenvoudige
vergrendelingssysteem welke tevens
dient als ergonomisch gevormd hand-
vat waarmee de rollator opgepakt kan
worden.

Het frame en de zitting zijn getest voor een maximale belasting
van 150 kg. Zeer licht te bedienen met betrouwbare remmen.
TPE-gelaagde wielen met rubberen loopvlak. De rollator geeft
direct een bijzonder stabiel en veilig gevoel zodra men deze
vastpakt en er mee gaat rijden. De rem en de handrem hoeven
maar met heel weinig te worden bediend. Mensen met weinig
kracht in hun handen kunnen deze rollator makkelijk bedienen.
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Soepel instelbare handgreephoogte
en vast te zetten handremmen.

De Server is verkrijgbaar in 3 maten – Small, Me-
dium en Large. De handgrepen zijn soepel in hoog-
te te verstellen vanaf 63 cm bij de lage tot 102 cm
voor de hoge versie. Aanpassing aan de individuele
behoefte is ook aan gedacht, want de Server is in
drie verschillende zithoogtes verkrijgbaar, namelijk
vanaf 50 cm t/m 62 cm voor de hoge versie. Door
eventueel gebruik te maken van de vaste zitting uit
ons assortiment van accessoires, is de tussenhoogte
in te stellen naar de wens van de klant.

Sterke, onderhoudsvrije stevige
maar toch zachte TPE- wielen.

Blijft ingevouwen stevig gesloten
met de drukknopvergrendeling.

Praktische boodschappentas,
inclusief vakje met ritssluiting en
2 andere vakjes.

HOOGTE VERSTELBAAR

De Server is -gecertificeerd en voldoet aan de eisen van EU voorschrift 93/42 EEC
voor medische apparatuur.

KLEUREN

SRWRL600 Wine Red

SRBOL600 Mocca Brown

SRCHL600 Champagne

SROGL600 Olive Green SRLBL600 Blue

SRTUL600 Turquoise

SRWHL600 White

SRSGL600 Sober Grey

SRBKL600 Phantom BlackSREBL600 Electric Blue

SRIBL600 Ice Blue

SRLIL600 Lila

EB Electric Blue

OG Olive Green

50 cm
55 cm

62 cm

Vakhandel:
Nice2move
Diezerplein 26
8021 CV  Zwolle
www.nice2move.nl

http://nice2move.nl

