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Rollaattoreita suunniteltaessa on kiinnitetty erityistä 
huomiota rollaattorin painoon, laatuun, turvallisuuteen, 
käyttömukavuuteen ja ulkonäköön. Gemino –rollaa-
toreita on saatavilla useaan eri käyttötarkoitukseen 
ja lisävarusteilla se voidaan muuntaa juuri Sinulle 
sopivaksi!
 
100% käyttömukavuus – ergonomisesti muotoilluissa 
korkeussäädettävissä käsikahvoissa on muistitoiminto, 
jonka ansiosta käsikahvat ovat aina oikealla korkeu-
della.

Rollaatorissa on tukeva istuin lepäämistä varten  ja 
siihen on vakiovarusteena olevan korin lisäksi saa-
tavilla tyylikäs kassi ostoksia varten. Rollaatori on 
kevyt nostaa autoon ja se pysyy hyvin koossa ainut-
laatuisen lukitusjärjestelmänsä ansiosta.

100% turvallisuus – rollaattorin 
rungon suunnittelussa on kiinnitetty
erityistä huomiota rollaattorin 
tukevuuteen ja turvallisuuteen. 
Gemino 30 -rollaattori onkin saanut 
fysioterapeuttien tekemässä testissä 
(ÖKO-test) maininnan sehr gut, 
erittäin hyvä! 

GEMINO – aktiivisen 
ihmisen rollaattori 

100% käyttömu-
kavuus, turvallisuus 
ja suunnittelu
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Rollaattorilla voi huoletta kulkea myös iltaisin, sillä 
siinä on heijastimet joka suuntaan, lisäksi lisävarus-
teena on saatavilla myös valo. 

 
 
 Gemino-rollaattoreita on saatavilla erilaisia  
 malleja, kokoja ja värejä, voit siis helposti 
 löytää mallistosta juuri Sinulle sopivan 
 rollaattorin. 

Istuin
korkeus
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Gemino 30 on voittanut useita palkintoja sekä rungon 
kestävyyden että suunnittelun ansiosta. 
Rollaattoria on saatavilla kolmea eri kokoa – Gemino 30, 
S ja M, lisäksi on saatavilla Gemino 30 -kävelyteline. 

Gemino 30 -rollaattoreita valmistetaan useissa eri 
väreissä, lisäksi myös lisävarusteena myytävää kas-
sia on usean värisenä - voit siis valita juuri Sinulle 
parhaiten soveltuvan rollaattorin. 

GEMINO 30 – helppo 
muuntaa juuri sellai-
seksi kuin haluat!

Hopea       Shampanja            Sininen

Pinkki       Kupari            Musta

Gemino 30 -rollaattoriin on 
saatavilla lisävarusteena 
nopeudensäädin, joka edes-
auttaa tasapainon säilyttämistä.
Erityisesti henkilöillä, joilla on 
tasapainohäiriötä (MS ja Parkin-
sonin tauti), saavat lisätukea 
nopeussäätimellä varustetusta rollaattorista. Myös 
kävelyharjoituksiin nopeudensäädin soveltuu erin-
omaisesti.

Gemino 30 –kävelytelineessä yhdistyvät Gemino 30 
–rollaattorin hyvät ominaisuudet ja vakautta lisäävät 
säädettävät käsituet. Kävelyteline antaa lisätukea 
kävelyyn ja  soveltuu  lisäksi erinomaisesti kävely-
harjoitteluun. Integroidut käsikahvat ja jarrut ovat 
helppokäyttöiset ja kätevät käyttää. Kävelytelinee-
seen on saatavilla innovatiivinen nopeudensäädin, 
joka antaa kävelyyn lisätukea.
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GEMINO 60  
- maastossa kulkuun

Mennään ulos! Gemino 60 on ehdoton rollaattori ak-
tiivista elämää elävälle ihmiselle. Rollaattorin suuret 
ja pehmeät renkaat mahdollistavat kulun maastossa 
kuin maastossa. 
Rollaatorissa on normaalia leveämpi runko, jolloin 
kulku maastossa tai mukulakivikadulla on vakaata ja 
helppoa, myös istuinosa on normaalia leveämpi. Voit 
siis turvallisin mielin lähteä liikkeelle ja levätä silloin 
kuin siltä tuntuu. Myös kaupassa käynti on helppoa, 
sillä rollaattorin kassin kantokyky on jopa 10 kg! 
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Lisävarusteet
Helppokäyttöisyyden lisäksi GEMINO-rollaattoreihin 
on saatavilla iso joukko lisävarusteita: tyylikäs lauk-
ku, keppipidin, istuinosaan erillinen selkätuki, kulku-
valo... Valitse itsellesi parhaiten sopivat lisävarusteet!

Sateenvarjo           Selkätuki                        Tarjotin

Keppipidike           Laukku happipullolle                      Tippateline

Tippatelinekannatin          Valo                                Tyylikäs laukku

Nopeudensäädin

Innovativiisella nopeudensäädin- / jarru-
järjestelmällä (saatavilla Gemino 30-rol-
lattoreihin) saat tarvittaessa lisätukea 
kävelyyn. Nopeudensäädin jarruttaa au-
tomaattisesti mikäli nopeus nousee liian 
kovaksi. Vauhdin ollessa normaali jarru-
tusta ei tapahdu.
Nopeudensäädin 
antaa tukea kävelyyn 
ja se soveltuu sekä 
aikuisille että lapsille. 


