
ROLLATORS

2019

Topro Benelux
Importeur: Preston Ability

Tel NL 0031 (0)36 53 53 580
Tel BE 0032 (0)14 75 73 40

7 jaar garantie!!



2019

Topro Benelux

Tel NL 0031 (0)36 53 53 580
Tel BE 0032 (0)14 75 73 40

info@prestonability.com
www.toprobenelux.com

Topro rollators, uw vrijheid, 
uw mobiliteit, uw gemak!

• Geproduceerd in Noorwegen door TOPRO AS
 • Ontworpen om de kwaliteit van uw leven te vergroten en te verbeteren
  • Ontwikkeld in samenwerking met therapeuten
   • Gefabriceerd met geavanceerde technologie
    • Modern lichtgewicht design
     • Kwaliteitsgarantie volgens NS-EN ISO 9001
      • 7 jaar garantie*

* Met uitzondering van onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn 
   en bij onjuist gebruik van de rollator.



ODYSSÉ

www.toprobenelux.com

De reis rollator!



www.toprobenelux.com

Een indicator aan de voor-
kant van de rollator geeft aan 
of de rollator op de juiste 
manier is uitgeklapt en dus 
veilig te gebruiken is.

VergrendeldOntgrendeld

De rollator is gemakkelijk 
naar beneden te vouwen 
met het mechanisme op 
de duwstang die op een 
gebruiksvriendelijke hoog-
te is geplaatst.

Staat stevig rechtop in 
opgevouwen positie. 
Neemt zeer weinig ruimte 
in beslag bij opslag.

De Topro Odyssé, 
reizen met een rollator is  
nog nooit zo makkelijk geweest!

De Topro Odyssé is de perfecte reis rollator. Deze rollator 
kan volledig worden ingeklapt en wordt geleverd met 
een gratis transporttas.

De Odyssé is uitgerust met een uniek gepatenteerd twee-weg 
vouw systeem dat u bij geen enkele andere reis rollator zult 
vinden. Dit eenvoudig te bedienen mechanisme zit vlak onder 
het handvat, door deze simpelweg naar beneden te duwen zal 
de rollator naar beneden klappen. Deze rollator heeft een een-
voudige ontgrendeling onder het zitje en het opvouw mecha-
nisme is zeer veilig. De rollator kan pas worden ingeklapt zodra 
de rollator volledig horizontaal samengevouwen is.

Deze rollator wordt geleverd met een grote boodschappentas 
welke een draag capaciteit heeft van 10 kg. Volledig opgevou-
wen heeft de Odyssé een afmeting van 75 x 44,5 x 24,5 cm.

Zeer makkelijk te transporteren 
in de speciaal ontworpen transporttas.
Deze wordt gratis meegeleverd. 

ODYSSÉ
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815001 - Racing Green 815000 - Marine Blue

Maat M (Medium)

Maximaal gebruikersgewicht 150 kg

Gewicht totaal 8,2 kg

Draagvermogen boodschappentas 10 kg

Gebruikerslengte 150 - 200 m

Hoogte van de handvatten 81,5 - 1,00 m

Maximale lengte 65 cm

Maximale breedte 60 cm

Afstand tussen de handvatten 47 cm

Zithoogte 62 cm

Draaicirkel 84 cm

Diameter wielen 20 cm

Breedte wielen 3,6 cm

Afstand naar remhendel 6,5 cm

Hoogte volledig opgevouwen,  
horizontaal en naar beneden

44,5 cm

Hoogte opgevouwen enkel horizontaal 81,5 cm

Breedte ingeklapt 24,5 cm

Lengte volledig opgevouwen,  
horizontaal en naar beneden

75 cm

Transport gewicht, exclusief wielen  
en boodschappentas

6,0 kg

Totaal gewicht inclusief wielen en boodschappen-
tas

8,2 kg

Kleur Blauw of groen

Verkrijgbaar in de maat Medium

De ondersteunende reisgenoot!

• Uniek in twee richtingen te vouwen (octrooi op aangevraagd)
• Veilig vouwmechanisme, kan niet omlaag worden geklapt
  voordat deze volledig zijwaarts is gevouwen
• Zeer compact wanneer deze is opgevouwen 75 x 44,5 x 24,5 cm
• Inclusief praktische draagtas
• Ruime uitbreidbare boodschappentas 13 - 22,5 liter, maximaal 
  draagvermogen 10 kg
• De band voor het samenbinden van de rollator als deze is 
  opgevouwen kan ook gebruikt worden als tilband voor de 
  boodschappentas

Functies

• Er zijn verschillende wielen verkrijgbaar die gemakkelijk verwisseld 
  kunnen worden dankzij het Quick Release systeem
• Kantelfunctie door middel van stepsteun
• Voorzien van bel
• Veilig, stabiel en lichtgewicht
• Getest en goedgekeurd volgens EN ISO 11199-2 en EN ISO 10993-5
• Ruim assortiment accessoires

ODYSSÉ



Dienblad
814728

Rugsteun
815270 kort | 815272 lang

Anti-slip matje voor dienblad
814059

Stokhouder
814457

Bidon houder
814043 

Bloemen design
814141 

Off Road wielen - set
814649

Eenzijdige beremming
814026 

ODYSSÉ

Handvat voor begeleider
814014 

Wielen met spike (achter)
814670

Paraplu
814068

Sleepremmen IBS
814038



Tas met rits
814046

Slot
814023 

Naamplaatje
814024

ODYSSÉ
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LED lampje met klip
815260



TROJA 2G

www.toprobenelux.com

DE NIEUWE GENERATIE ROLLATORS!
Veiligheid, flexibiliteit met optimaal comfort.



TROJA 2G

1

2

3

4

5

6

7

1. Ergonomische handvatten, biedt de mogelijkheid de handvatten op meerdere manieren vast te houden.
2. De wielen zijn voorzien van een Quick Release systeem, het verwijderen of verwisselen van wielen in slechts enkele seconden.
3. Soft wielen, de 2G rollator is standaard uitgevoerd met deze wielen. Ideaal voor gebruik buiten op oneffen terrein.
4. Grip wielen, optioneel verkrijgbaar voor de Troja 2G rollator. Ideaal voor gebruik binnen op vlakke ondergrond.
5. De Troja 2G rollator heeft standaard een bel.
6. De boodschappentas is afneembaar en heeft een draagvermogen van 10kg.
7. De rollator is rondom voorzien van reflectoren zodat alle kanten van de rollator goed zichtbaar zijn in het donker.

www.toprobenelux.com

Verkrijgbaar in de kleuren:

• Black Matte (zwart)
• Tartan Winered (wijnrood)
• Barrok White (wit)
• Pink Rose (roze)
• Blue Waves (blauw)
• Luxury Grey (grijs en zilver)



TROJA 2G

Maat M (Medium) S (Small) X (Extra Small)

Maximaal gebruikersgewicht 150 kg 125 kg 80 kg

Gewicht van de rollator met boodschappentas en wielen 7,7 kg 7,3 kg 7,1 kg

Maximaal draaggewicht boodschappentas 10 kg 10 kg 5 kg

Gebruikerslengte 150 - 200 cm 135 - 170 cm 125 - 160 cm

Hoogte van de handvatten 78 - 100 cm 67 - 86 cm 64 - 79 cm

Maximale lengte rollator 65 cm 65 cm 65 cm

Maximale breedte rollator 60 cm 60 cm 52 cm

Afstand tussen de handvatten 47 cm 47 cm 37 cm

Zithoogte 62 cm 54 cm 50 cm

Draaicirkel 84 cm 84 cm 79 cm

Diameter voor en achterwielen 20 cm 20 cm 20 cm

Breedte voor en achterwielen 3,6 cm 3,6 cm 3,6 cm

Afstand remkabel 6,5 cm 6,5 cm 6,5 cm

Lengte opgevouwen 65 cm 65 cm 65 cm

Breedte opgevouwen 24 cm 24 cm 24 cm

Hoogte opgevouwen 81,5 cm 74 cm 65 cm

De getoonde kleuren in deze brochure kunnen afw
ijken van het origineel. Genoem

de afm
etingen bij benadering.

De innovatieve Troja 2G loopt voor op de concurrentie 
met veiligheid, flexibiliteit en optimaal comfort!

Black Matte Pink Rose Barrok White

Tartan Winered Luxury Grey Blue Waves

Alle Troja 2G rollators worden geleverd met gratis rugsteun.



Dienblad
814728

Rugsteun
815270 kort | 815272 lang

Anti-slip matje voor dienblad
814059

Stokhouder
814025 

Bidon houder
814043 

Bloemen design
814141 

Off Road wielen - set
814649

Afneembaar boodschappennetje
814625 

Eenzijdige beremming
814026 

TROJA 2G

Handvat voor begeleider
814014 

Grip wielen, set van 4
814617

Sleepremmen IBS
814038



TROJA 2G

Paraplu
814068 

Tas met rits
814046 

www.toprobenelux.com

Zuurstoffleshouder
814009

Anti-diefstal slot
814023 

Boodschappentas Rose
814672

Boodschappentas Barroque
814041

Boodschappentas Classic Tartan
814043

Transporttas
814042 

Boodschappentas Capri Waves
814677



Winter accessoires
Handschoenen, zitje en frame design, in 
verschillende uitvoeringen verkrijgbaar.

TROJA 2G

www.toprobenelux.com

Naamplaatje
814024 

LED lampje met klip
815260



TROJA Classic

www.toprobenelux.com

DE ORIGINELE!
Troja Classic rollator, sinds 2002!



TROJA Classic

TOPRO Troja rollators
Makkelijk horizontaal opvouwbaar, neemt weinig ruimte in beslag.

• Trek aan het koord bovenop de zitting en de rollator vouwt horizontaal samen.
• Duw de zitting naar beneden en de rollator klapt eenvoudig weer uit.
• Uniek memory systeem voor de hoogte instelling van de handvatten.
• Staat stevig op zijn wielen, ook als deze is opgevouwen.
• Neemt weinig ruimte in beslag en is makkelijk te transporteren.
• Ideaal voor gebruikers die veel reizen met de auto, trein, bus of vliegtuig.

Een elegante en praktische lichtgewicht rollator.

• Gecoat aluminium frame met kunststof koppelingen.
• Lagers van hoge kwaliteit in wielen en voorvorken voor uitstekend rij comfort
• Kan worden afgespoten en gereinigd.
• Alle slijtbare onderdelen kunnen worden vervangen.
• Getest en goedgekeurd volgens EN ISO 11199.

Uitstekende rem functie en voorzien van drempelhulp.

• Makkelijk te rijden over obstakels zoals stoepranden dankzij drempelhulp.
• Veilig en comfortabel in gebruik.

www.toprobenelux.com



TROJA Classic

TOPRO Troja Walker

De Troja Classic rollator is ook verkrijgbaar met onderarmschalen, de Topro 
Troja Walker. De onderarmschalen zijn niet geschikt voor de modellen Olympos 
en Troja 2G. Uitgebreide informatie over de onderarmschalen vindt u in de 
brochure van de Topro Troja Walker.

De Walker is compleet te bestellen of achteraf als accessoire, zo kunt u van
elke Troja Classic rollator een Walker maken mocht dit ooit nodig zijn.

De Walker beschikt over hetzelfde comfort als de Troja rollator, 
echter is de Walker alleen geschikt voor gebruik binnen op 

vlakke ondergrond.

Maat M 
(Medium)

S 
(Small)

X 
(Extra Small)

Artikelnummer 814750 814770 814745

Kleur Donker grijs Zilver Zilver

Maximaal gebruikersgewicht 165 Kg 125 Kg 80 Kg

Gewicht van de rollator met boodschappentas en wielen 7,25 Kg 7,1 Kg 6,6 Kg

Maximaal draaggewicht boodschappentas 10 Kg 10 Kg 5 Kg

Gebruikerslengte 150 - 200 cm 135 - 170 cm 125 - 160 cm

Hoogte van de handvatten 78 - 100 cm 67 - 86 cm 63,5 - 79 cm

Maximale lengte rollator 65 cm 65 cm 65 cm

Maximale breedte rollator 60 cm 60 cm 52 cm

Afstand tussen de handvatten 47 cm 47 cm 37 cm

Zithoogte 62 cm 54 cm 50 cm

Draaicirkel 84 cm 84 cm 79 cm

Diameter voor en achterwielen 20 cm 20 cm 20 cm

Breedte voor en achterwielen 3,6 cm 3,6 cm 3,6 cm

Afstand remkabel 6,5 cm 6,5 cm 6,5 cm

Lengte opgevouwen 65 cm 65 cm 65 cm

Breedte opgevouwen 24 cm 24 cm 24 cm

Hoogte opgevouwen 80 cm 74 cm 65 cm

Handvatten Anatomisch Anatomisch Anatomisch

Geschikt voor gebruik binnen en buiten



Dienblad (niet geschikt voor maat XS)
814728

Rugsteun
815271 kort | 815273 lang

Anti-slip matje voor dienblad
814059

Stokhouder
814025 

Bidon houder
814043 

Bloemen design
814141 

Eenzijdige beremming
814026 

TROJA Classic

Handvat voor begeleider
814014 

Winter accessoires
Handschoenen, zitje en frame design, in 
verschillende uitvoeringen verkrijgbaar.

Paraplu
814068 

LED lampje met klip
815260



Naamplaatje
814024 

Onderarmschalen
814829 Maat M
814845 Maat S

TROJA Classic

Sleepremmen per paar
814032

Stabilisatie-stang
814729 

Tas met rits
814046 

Zuurstoffleshouder
814009

Anti-diefstal slot
814023 

www.toprobenelux.com

Transporttas
814042 

Boodschappennetje
814625 



TROJA Classic

TOPRO Troja X (Extra Small)

De Topro Troja Classic rollator is ook verkrijgbaar in de maat Extra Small. 
De kleine, smalle rollator is speciaal ontworpen voor kinderen of kleine mensen.

Boodschappentas Barroque
814041

Boodschappentas Rose
814672

Boodschappentas Tartan 
814043

Boodschappentas Capri Blue
814677

Boodschappentas Grey
814622 



OLYMPOS

www.toprobenelux.com

DE IDEALE BUITEN ROLLATOR!
Een stevige en praktische rollator voor een actief leven.



OLYMPOS

www.toprobenelux.com

De perfecte rollator voor buiten! 
Met grote voorwielen en Soft banden waarmee u zeer comfortabel kunt lopen over oneffenheden in de weg. 
De afneembare en afsluitbare boodschappentas kan maar liefst 15kg aan boodschappen en bagage 
dragen. De Olympos rollator wordt standaard geleverd inclusief rugsteun!



OLYMPOS

www.toprobenelux.com

Speciaal ontworpen voor gebruik buiten, maar de Olympos is 
ook zeker geschikt om binnen te gebruiken.

• De Soft banden zijn gemaakt op comfortabel te kunnen lopen over
  oneffen terrein zoals klinkers, zand wegen en bospaden.
• Voorzien van een ruime afneembare en afsluitbare boodschappen-
  tas die maar liefst 15kg kan dragen.
• Gemaakt met duurzame materialen en geschikt voor elk weertype.
• Getest en goedgekeurd volgens EN ISO 11199.

Makkelijk opvouwbaar met memory functie voor de hoogte 
instelling van de handvatten.

• Uniek memory systeem voor de hoogte instelling van 
  de handvatten.

Uitstekende rem functie

• Veilig in gebruik en praktisch dankzij drempelhulp.
• Makkelijk bedienbare remmen.
• Optioneel is het ook mogelijk de remmen 
  alleen rechts of links te bedienen.



Maat M 
(Medium)

M 
(Medium)

S 
(Small)

Artikelnummer 814310 814302 814307

Kleur Zwart Donker grijs Zilver

Maximaal gebruikersgewicht 150 Kg 150 Kg 150 Kg

Gewicht van de rollator 9,1 Kg 9,1 Kg 8,0 Kg

Maximaal draaggewicht boodschappentas 15 Kg 15 Kg 15 Kg

Gebruikerslengte 150 - 195 cm 150 - 195 cm 140 - 170 cm

Hoogte van de handvatten 76 - 95 cm 76 - 95 cm 71 - 87 cm

Maximale lengte rollator 76 cm 76 cm 76 cm

Maximale breedte rollator 70,5 cm 70,5 cm 70,5 cm

Afstand tussen de handvatten 50 cm 50 cm 50 cm

Zithoogte 60 cm 60 cm 54 cm

Draaicirkel 94 cm 94 cm 94 cm

Diameter voorwielen 27,5 cm 27,5 cm 27,5 cm

Diameter achterwielen 22,5 cm 22,5 cm 22,5 cm

Breedte voor en achterwielen 4,2 cm 4,2 cm 4,2 cm

Grijpafstand remhendel 6,5 cm 6,5 cm 6,5 cm

Hoogte opgevouwen 86 cm 86 cm 83 cm

Breedte opgevouwen 29 cm 29 cm 29 cm

Lengte opgevouwen 76 cm 76 cm 76 cm

Geschikt voor gebruik binnen en buiten

OLYMPOS

www.toprobenelux.com



Rugsteun
815271 kort | 815273 lang

Paraplu
814068

Bidon houder
814043 

Bloemen design
814141 

Dienblad voor Olympos Medium
814212 * niet geschikt voor Small

Zuurstoffles houder
814009

Eenzijdige beremming
814026 

OLYMPOS

Handvat voor begeleider
814014 

Anti slip matje voor dienblad
814059

Tas met rits
814046

Transport tas
814042 

Sleeprem IBS
814038



Slot
814023

OLYMPOS

Naamplaatje
814024

www.toprobenelux.com

Stokhouder
814040 



NEURO

www.toprobenelux.com

DE PARKINSON ROLLATOR
Extra veilig met optimale controle

De TOPRO Troja Neuro is uitgevoerd met een omgekeerd remsysteem 
Speciaal ontworpen en ontwikkeld voor mensen met de ziekte van Parkinson 
en andere neurologische aandoeningen.



NEURO

www.toprobenelux.com

Extra veilig
• Het omgekeerde remsysteem zorgt ervoor dat de remmen automatisch worden geactiveerd.
• De rollator beweegt alleen wanneer de remhandgrepen worden ingedrukt.
• Als de remhandgrepen worden losgelaten zal de TOPRO Troja Neuro onmiddelijk stoppen.
• Het omgekeerde remsysteem voorkomt vallen.
• Het is veilig om te gaan zitten en te gaan staan doordat de remmen automatisch worden ingeschakeld.
• Het is mogelijk de remmen volledig uit te schakelen door de remhandgrepen helemaal naar beneden te duwen. 
  De rollator zal dan vrij kunnen bewegen.
• De kleine draaicirkel maakt het makkelijk de rollator in kleine ruimtes te gebruiken.
• Voorzien van drempelhulp om makkelijk over drempels en stoepranden te gaan.
• Zeer veel accessoires verkrijgbaar.

Makkelijk opvouwbaar, neemt weinig ruimte in beslag
• Trek aan het koord bovenop de zitting en de rollator vouwt horizontaal samen
• Duw de zitting naar beneden en de rollator klapt eenvoudig weer uit en vergrendeld als u een klik hoort
• Uniek memory systeem voor de hoogte instelling van de handvatten
• Staat stevig op zijn wielen, ook wanneer deze is opgevouwen
• Neemt weinig ruimte in beslag en is makkelijk te transporteren
• Ideaal voor gebruikers die veel reizen met de auto, trein, bus of vliegtuig

Praktisch en lichtgewicht
• Plastic coated aluminium frame met kunststof koppelingen
• De stof bevat plastic en polyester
• In totaal zitten er 12 kogellagers in het wiel en de vorken voor uitstekend rijcomfort
• Kan gestoomd, gespoeld en gewassen worden, op voorwaarde dat de laserlicht en de schakelkast zijn verwijderd



NEURO

www.toprobenelux.com

Maat M (Medium) S (Small)

Maximaal gebruikersgewicht 165 kg 125 kg

Gewicht standaard model 7,8 kg 7,4 kg

Maximaal draaggewicht boodschap-
pentas

10 kg 10 kg

Gebruikerslengte 150 - 200 cm 135 - 170 cm

Hoogte van de handvatten 78 - 100 cm 67 - 86 cm

Maximale lengte rollator 65 cm 65 cm

Maximale breedte rollator 60 cm 60 cm

Afstand tussen de handvatten 47 cm 47 cm

Zithoogte 62 cm 54 cm

Draaicirkel 84 cm 84 cm

Diameter voor en achterwielen 20 cm 20 cm

Breedte voor en achterwielen 3,6 cm 3,6 cm

Afstand remkabel 6,5 cm 6,5 cm

Lengte opgevouwen 65 cm 65 cm

Breedte opgevouwen 24 cm 24 cm

Hoogte opgevouwen 80 cm 74 cm



Dienblad
814728

Rugsteun
815270 kort | 815272 lang

Anti-slip matje voor dienblad
814059

Bidon houder
814043 

Bloemen design
814141 

Zuurstoffleshouder
814009

Naamplaatje
814024

Eenzijdige beremming
814026 

NEURO

Handvat voor begeleider
814014 

Transporttas
814042

Stokhouder
814025 



Tas met rits
814046

Boodschappentas Blue Waves
814677

Boodschappentas roze
814672

Boodschappentas Barok
814641

Paraplu
814068

Boodschappentas Tartan
814643

Boodschappentas grijs
814622

NEURO



Preston Ability

TOPRO Rollators

De Topro rollator wordt sinds 2002 geproduceerd in Noorwegen, in nauwe samenwerking met ergothera-
peuten, fysiotherapeuten en ontwerpers. Het productieproces vindt plaats in de moderne fabriek in Gjøvik. 
Er wordt gebruik gemaakt van de nieuwste geavanceerde technologie om de hoogste normen van kwaliteit 
te garanderen. Topro AS geeft dan ook 7 jaar garantie op al haar rollators, en dat is uniek voor een rollator!

De importeur en distributeur van Topro in de Benelux is Preston Ability. Preston Ability importeert en 
exporteert hulp-en revalidatiemiddelen van hoge kwaliteit. Er is een wereldwijd distributie netwerk met 
meer dan 700 dealers alleen al in Nederland en België.

Op zoek naar een Topro dealer bij u in de buurt? 
Kijk op www.toprobenelux.com of neem contact met ons op!

Jachtwagen 29
3897 AM  Zeewolde

info@prestonability.com
www.prestonability.com

Tel NL: 0031 (0)36 53 53 580
Tel BE: 0032 (0)14 75 73 40

www.toprobenelux.com


