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Marcy Finns med dig från dina 
allra första steg

Jag är din framåtvända rollator och 
finns redo att assistera dig när du 
ska ta dina allra första steg.  
Jag kan knappt vänta tills vi ska komma 
igång! Jag kommer att stödja din balans och 
samtidigt träna din bålstabilitet. Min ram går 
att justera, hjulen kan vara nära varandra eller 
långt ifrån. Du kan justera min hjulbas för 
att passa dig, om du gör mig kortare blir jag 
väldigt lätt att manövrera samtidigt som jag 
utmanar din balans lite mer. Med en längre 
hjulbas får du mer stöd och trygghet.  
Jag har även riktningsspärr om vill du ha  
hjälp med att gå rakt fram. 
Dags för äventyr! 

GMFCS
Levels II-IV

max. 65

kg

41–98 cm

30–88 cm



PU hjul
är mycket slitstarka

Handtag
kan anpassas i höjd och bredd

Aluminiumram
i lättvikt (stl 2+3 kan fällas ihop)

Korg
här finns det plats  

för leksaker eller 
något att dricka

Tredimensionellt justerbart 
underarmstöd   

stabiliserar ditt gångmönster

Ram färg
Stl 0

Ram färg
Stl 1  

Telemagenta

Sky blue (std)

Lazurite blue 
metallic (std)

Traffic red

Ram färg 
Stl 2

Anthracite 
metallic

Pure white (std)

Ram färg
Stl 3 

Riktningspärr
hjälper dig att gå

rakt fram

Handbroms 
ger dig mer säkerhet och kontroll 

- även i kombination med  
underarmstöd med handtag

Telemagenta

Sky blue (std)

Marcy

Släpbroms  
hjälper dig att få rätt motstånd 
och kontroll



Teknisk data Stl 0 Stl 1 Stl 2 Stl 3

Handtagshöjd 30 - 47 cm 38 - 59 cm 53 - 75 cm  63 - 88 cm

Höjd underarmsstöd 41 - 58 cm 49 - 70 cm 63 - 85 cm 73 - 98 cm

Bredd mellan handtag 18 - 32 cm 22 - 36 cm 30 - 44 cm 36 - 50 cm

Sitsens höjd 25 cm 30 cm 45 cm 45 cm

Bredd totalt 44 cm 48 cm 62 cm 71 cm

Längd totalt 36.5 cm 42.5 cm 57.5 cm 61 cm

Längd totalt (teleskopiskt underrede) 39 - 47 cm 45 - 55 cm 60 - 74 cm 65 - 79 cm

Max. belastning 20 kg 30 kg 50 kg 65 kg

Vikt 4.2 kg 5 kg 7.4 kg 9.1 kg

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