Malte

medemagruppen

Malte

Smidig

GMFCS

Levels III-IV

kg

max. 100

46–124 cm

29–113 cm

Jag är din mångsidiga bakåtvända
rollator. Jag finns alltid där för dig - redan
från ditt första levnadsår. Att gå är min största
hobby. Det spelar ingen roll vart du vill gå, jag
följer dig. Om du stöder dig mot mina
handtag kommer du snabbt märka hur jag
hjälper dig att bära din kroppsvikt. Dessutom,
min speciella form på ramen, som är bredare
framtill, hjälper dig hålla kursen framåt och
ger dig extra stabilitet.
Använder du i tillägg mitt bäckenstöd får du
extra guidning för att gå rakt och upprätt.
Häftigt, eller hur?!

Malte

Underarmstöd
med handtag

Höftstöd
kan även användas som
ryggstöd

Polstrad sits
kan enkelt fällas upp

Aluminiumram
kan fällas ihop

Riktningsspärr
underlättar gång
rakt fram

Backspärr
förhindrar ofrivillig
bakåtrullning

Länkhjul
för enkel manövrering

Aluminiumram
kan enkelt fällas ihop vid
transport.

Abducerad ramform
ger dig extra stabilitet när
du går och hjälper dig hålla
kursen framåt.

Ram färg
Stl 0 mini

Lazurite blue
metallic - (std)

Ram färg
Stl 1

Telemagenta
Sky blue - (std)

Ram färg
Stl 2

Lazurite blue
Traffic red - (std)

Ram färg
Stl 3 och Stl 4

Anthracite
metallic - (std)
Pure white

Teknisk data
Höjd handtag
Höjd underarmstöd
Bredd handtag
Sitshöjd

Stl 0 mini*

Stl 1

Stl 2

Stl 3

Stl 4

29 - 53 cm

34 - 58 cm

51 - 75 cm

68 - 94 cm

87 - 113 cm

-

46 - 70 cm

63 - 87 cm

79 - 103 cm

98 - 124 cm

22 - 36 cm

22 - 36 cm

30 - 44 cm

38 - 52 cm

43 - 57 cm

-

33 cm

45 cm

60 cm

70 cm

Total bredd

52 cm

51 cm

61 cm

68 cm

75 cm

Total längd

58 cm

58 cm

70 cm

77 cm

87 cm

Ramhöjd (hopfälld)
Transportmått (L x W x H)

37 cm

25 cm

32 cm

34 cm

37 cm

58 x 52 x 37 cm

58 x 51 x 25 cm

70 x 61 x 32 cm

77 x 68 x 34 cm

87 x 75 x 37 cm

Max. brukarvikt

20 kg

30 kg

50 kg

75 kg / 70 kg

100 kg

Vikt

3.9 kg

7.1 kg

8.3 kg

8.5 kg / 9.8 kg

10.2 kg

* Ram kan inte fällas ihop.

Du hittar mer information om tillbehör
i orderguiden på vår hemsida.

Malte Outdoor Full fart utomhus
Handbroms
För säker gång
utomhus

Polstrad sits
kan enkelt fällas upp

Aluminiumram
kan enkelt fällas ihop

Bakhjul
med trumbroms
Backspärr valfritt
förhindrar ofrivillig
bakåtrullning
Hjul
specialdimension för
användning utomhus

Jag är din bakåtvända rollator utomhus
Precis som Malte finns jag alltid med dig när du vill gå
och kommer ge dig bäst möjliga stöd för att göra det.
Tack vare hur jag är utrustad, är jag lyckligast utomhus
och är din perfekta följeslagare vid en promenad. Mina
stora hjul tar sig fram över olika underlag och min
trum- och parkeringsbroms ger extra trygghet.
Valbara tippskydd
skyddar dig från att tippa
bakåt.

Ram färg
Stl 1

Telemagenta
Sky blue (std)

Ram färg
Stl 2

Lazurite blue
metallic
Traffic red (std)

Ramfärg
Stl 3

Anthracite
metallic (std)
Pure white

Teknisk data

Size 1

Size 2

Size 3

Höjd handtag

34 - 58 cm

51 - 75 cm

68 - 94 cm

Höjd underarmstöd

46 - 70 cm

63 - 87 cm

79 - 103 cm

Bredd handtag

22 - 36 cm

30 - 44 cm

38 - 52 cm

Sitshöjd

33 cm

45 cm

60 cm

Total bredd

56 cm

66 cm

73 cm

Total längd

66 cm

75 cm

82 cm

Ramhöjd (hopfälld)
Transportmått (L x W x H)

25 cm

32 cm

34 cm

66 x 56 x 25 cm

75 x 66 x 32 cm

82 x 73 x 34 cm

Max. brukarvikt

30 kg

50 kg

70 kg

Vikt

7.1 kg

8.3 kg

9.8 kg

Du hittar mer information om tillbehör
i orderguiden på vår hemsida.

Visste du att jag är en av få
bakåtvända rollatorer som är
godkänd för användning ute?
Med stora breda hjul och en
trum- och parkeringsbroms är jag
välutrustad för äventyr utomhus.
Visst är det bra! Ska vi ha kul?
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