Rollz Motion
Handbewogen
rolstoel
€ 799,00
Dé rollator en rolstoel ineen!
Gratis verzending
Dé rollator en rolstoel ineen!

Met de Rollz Motion onbezorgd erop uit.
Lopend achter de rollator of zittend in de
rolstoel volop genieten van een gezellige
dag in de stad; struinen door het oude
centrum, even uitrusten in de rolstoel in het
lommerrijke park en weer lopen naar die
leuke brasserie als afsluiting van een
afwisselende en inspirerende dag.

In één handomdraai

Specialist in onderhoud
Tijdens de onderhoudsbeurt aan uw
brommobiel controleren wij onder
andere:

Accu
Bandenspanning
Brandstofverbruik
Oliepeil & vloeistoffen
Remmen
Ruitenwissers, ramen en
ruitenwisservloeistof

In een handomdraai transformeert deze
rollator moeiteloos in een rolstoel en weer
terug. Loop stabiel, rechtop en comfortabel,
en rust onderweg uit in de rolstoel als u dat
wilt.

Van rollator naar rolstoel en terug

1.U klikt het Rollz rolstoelpakket simpel op
de Rollz Motion voordat u van huis gaat. 2.
Met een vloeiende beweging trekt u de
rugleuning in de juiste positie. 3. U draait
de handgrepen van de rollatorstand naar de

Schokbrekers
Bel ons gerust voor een onderhoudsof reparatieafspraak!
Bel: 0800 4545 123

duwstand, en zet ze op de juiste hoogte
voor de persoon die gaat duwen. 4. Dan
voetsteunen aan de voorkant in de
daarvoor bestemde plaatsen klikken. 5. En
u gaat zeer comfortabel in een prettige
stoel verder.

Stabiel
Rechtop lopen, stabiel en veilig
ondersteund tussen de ergonomische
handgrepen die in hoogte verstelbaar zijn.
Comfortabel
Rijcomfort en natuurlijke vering in
schuimgevulde banden.
Veilig
Innovatieve trommelremmen voor veilig en
gedoseerd remmen.
Compact
De Rollz Motion is eenvoudig in te klappen
tot een compact pakket.
Wendbaar
Licht rijgemak en gemakkelijk
manoeuvreren met de wendbare
voorwielen.
Hulpje
Drempels en stoepen neemt u eenvoudig
met de drempelhulp.
Gemak
Uitrusten op een comfortabel zitkussen.

Rollz Motion: 10,6 kg
Rollz Rolstoelpakket: 3,7 kg
Maximale belasting: 125 kg

Uitstekende service


Afspraak aan huis
Onze medewerkers komen
naar u toe om al uw wensen
door te nemen.



Persoonlijk contact
De persoonlijke sfeer wordt
gewaarborgd door uw eigen
adviseur.



ANWB pechhulp
Direct hulp bij pech onderweg.



3 eigen winkels
Vestigingen in Amsterdam en
Hoogwoud



Reparatie & onderhoud
De werkplaats beschikt over de
benodigde deskundige
apparatuur én vakkundige
kennis.

Minimum en maximale hoogte: 1,60-1,90m
Uitgeklapt: h x b x d: 86-102 x 65,5 x 63
Ingeklapt: h x b x d: 86-102 x 29 x 63
Zitdiepte: 42 cm
Zitbreedte: 45 cm
Voorwiel diameter: 8 Inch
Achterwiel diameter: 12 Inch
Garantie: 5 jaar op frame en 2 jaar op
overige onderdelen. Slijtage gevoelige
onderdelen niet inbegrepen.

Bel ons: 0226-355546

Mail ons: info@degraafmobiliteit.nl

