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Gemino finns i ett flertal modeller, storlekar och färger. Självklart finns det också en Gemino för dig 
som behöver lite extra hjälp och stöd. Det finns alltid en Gemino som passar dina behov och din 
personliga stil. Vilken du än väljer kommer du alltid att få en 100 % rollator. 100 % komfort, säkerhet 
och design. 

Letar du efter en rollator som passar ditt aktiva liv och låter dig gå bekvämt och tryggt både inomhus 
och utomhus? Då är Gemino Rollatorer det perfekta valet för dig.  

Våra lätta rollatorer sätter nya standarder i komfort säkerhet och design.  
Och låter dig vara dig själv.

GEMINO - 100 % ROLLATORER
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100 %
KOMFORT
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100 %
KOMFORT

DET SKA VARA NJUTBART OCH 
BEKVÄMT ATT PROMENERA
Våra Gemino rollatorer har utformats med din bekvämlighet i åtanke. En lätt ram av 
aluminium, material av hög kvalitet och maximal stabilitet säkerställer en bra upp-
levelse både inomhus och utomhus. Tack var höjdjustering med minnesfunktion är de 
ergonomiska handtagen alltid i rätt position och om det är dags för en paus kan du 
sitta säkert på det generösa sätet. Naturligtvis kan du också ta din rollator med dig när 
du reser – du fäller enkelt ihop den till en kompakt storlek.

Välj den Gemino som passar dig bäst och upplev hur enkelt och bekvämt 
det kan vara!

// VÄLJ DIN RAMSTORLEK
Att välja rätt storlek kommer inte bara hjälpa dig gå bekvämt och säkert. Varje storlek har också en annan sitthöjd – detta är viktigt för att upprätthålla 
en korrekt hållning när man sitter (för mer information, se teknisk information på sidan 22).

// SMART JUSTERING AV HANDTAGEN
Det är enkelt att justera de ergonomiska körhandtagen för att passa din längd. Tack vare den speciella minnesfunktion, är de alltid i rätt läge för dig.

// ENKEL ATT FÄLLA IHOP MED ETT SJÄLVLÅSANDE SYSTEM
Tack vare Geminos unika system med en självlåsande mekanism är det mycket enkelt att fälla ihop rollatorn till en kompakt storlek. Sedan kan du bara 
sätta handtagen i sitt lägsta läge för att minska storleken ytterligare. Praktiskt för små utrymmen och transport i bil. Förresten, visste du att du också 
kan kan manövrera i trånga utrymmen när rollatorn är (delvis) hopfälld?

// PRAKTISK ATT ANVÄNDA VARJE DAG 
Med Gemino kan du promenera bekvämt - och sitta bekvämt när det är dags för en paus. Kombinera med ett bekvämt ryggstöd för extra stöd. Mycket 
att bära? Använd den praktiska väskan!
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100 % SÄKERHET
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VART DU ÄN GÅR100 % SÄKERHET

Vart du än går så känner du dig trygg och säker med en Gemino rollator.  
Den kraftiga och stabila ramen säkerställer maximal säkerhet och de  
ergonomiska handtagen ger dig utmärkt stöd. Men det finns mer: vi jobbar 
kontinuerligt för att ta fram smarta lösningar för att underlätta och ge  
mervärde. Gemino - njut av livet, vart du än går! 

// UTOMORDENTLIGT BROMSSYSTEM
Ergonomiskt designade bromsar som är enkla att använda (kräver låg nivå av ansträngning) och som säkerställer optimalt grepp. 

// ENKLARE ATT TA SIG ÖVER HINDER
Tramprör gör det enklare att gå över trottoarkanter och trösklar samtidigt som sidostötfångare hjälper dig ytterligare.  

// SYNLIG I MÖRKRET
Sex integrerade reflexer på alla sidor hjälper dig att synas i mörkret. För ytterligare säkerhet, välj till den extra belysningen. 
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GEMINO 20
STOR FUNKTIONALITET TILL 
ETT ATTRAKTIVT PRIS
Letar du efter en rollator med hög kvalitet som erbjuder bra valuta för 
pengarna? Då är Gemino 20 precis rätt för dig. Den är säker och enkel 
att använda och med denna lättviktaren kan du promenera stabilt och 
säkert. Den har också ett unikt system som gör den den enkel att fälla 
ihop för förvaring eller transport i bil. Den är också utrustad med 
en praktisk väska och ett brett säte - perfekt när du vill ta en paus. 

Gemino 20 finns i tre ramstorlekar (färg: grå), välj den modell som passar din längd 
och njut av 100 % kvalitet och funktionalitet - till ett attraktivt pris. 

// GEMINO - ETT SMART VAL
Gemino 20 har alla de tekniska egenskaperna som vår prisbelönta Gemino 30 och kan kombineras med
massor av praktiska tillbehör.

// SMIDIG ATT FÖRVARA OCH TRANSPORTERA
Gemino 20 har ett unikt system som gör den mycket enkel att fälla upp, fälla ihop och transportera tack vare  
en självlåsande mekanism. 
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Silvergrå Champagne Midnattssblå

Rosa SvartÄpplegrön

100 %
ROLLATOR

// ETT LIV I FÄRGER
Välj en av de 6 snygga ramfärgerna. 

// VÄSKOR ATT MIXA OCH MATCHA
Komplettera din Gemino 30 med en snygg och praktisk väska med 
axelrem - välj din favoritfärg!
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GEMINO 30
VAR DIG SJÄLV  
OCH NJUT AV LIVET 
Letar du efter en rollator som har det lilla extra? Gemino 30 - vår mest  
kompletta rollator - kommer att överträffa dina förväntningar när det gäller 
komfort, säkerhet och design. Du har möjlighet att anpassa den till ditt aktiva 
liv och personliga stil. 

Med vår prisbelönta Gemino 30 rollator får du “det bästa av det bästa“. Med hög manövrerbarhet i kombina- 
tion med maximerad stabilitet kommer denna rollator att understödja din självständighet. Välj din favoritfärg 
och praktiska tillbehör. 

// PRISVINNANDE DESIGN

Gemino 30 rollator har en internationellt erkänd design av institut som Red Dot, iF och tyska konsumenttidningen Öko-Test. 
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// HJUL SOM GÖR SKILLNAD 
De extra stora mjuka hjulen gör det 
enklare att gå över hinder och ger 
också en bekvämare känsla, på alla 
underlag. 

// DESIGNAD FÖR ÖVERLÄGSEN 
STABILITET
Den kraftiga, extra breda och långa 
ramen tillsammans med de stora 
hjulen säkerställer stabilitet och 
säkerhet, också på ojämn terräng. 

// NJUT AV MER UTRYMME
De stora hjulhusen ger maximal 
stabilitet, samtidigt som de 
erbjuder extra gångutrymme och en 
mycket rymlig sittplats  – också 
tillgänglig med justerbart ryggstöd 
med extra komfort. Praktiskt om du 
behöver ta en paus. 

// HANTERING AV EXTRA VIKT
Alla  Gemino 60 - modeller passar 
brukare med en max vikt på 150 kg. 
Mycket att bära? Den extra slit- 
starka väskan tål upp till 10 kg. 
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GEMINO 60
ULTIMAT KOMFORT OCH SÄKERHET
-  OAVSETT TERRÄNG
Nu går vi! Gemino 60 är den perfekta partnern för en aktiv livsstil! Med sina 
extra stora och mjuka hjul kan du gå bekvämt och säkert, även på ojämnt 
underlag. Promenera på kullerstensgatorna i stan, njuta av en promenad i 
skogen eller helt enkelt bara smidigt ta dig över trösklarna i ditt eget hem? 
Allt blir så mycket lättare med Gemino 60!

Gemino 60 är designad för ett aktivt utomhusliv och klarar av
extra vikt. Den är också enkel att fälla ihop – för enkel förvaring och
transport. Gemino 60 - fortsätt vara aktiv och njut av ultimat komfort,
vart du än går!
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EXTRA STÖD OCH STABILITET 
ÄVEN BRA VID GÅNGTRÄNING
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Behöver du extra stöd när du går så är Gemino 30 Walker det perfekta 
valet för dig. Denna lättviktsrollator är utrustad med justerbara under-
armsstöd för att hjälpa dig att gå bekvämt och säkert. Broms- och kör-
handtagen är helt integrerade i underarmsstöden - lätta att nå och lätta 
att använda. Bra för gångträning.

// UNDERARMSSTÖD FÖR ÖKAD 
STABILITET OCH SÄKERHET
Du kan enkelt justera höjd, djup och vinkel av 
armstöden för att passa dina behov. 
Broms- och körhandtagen är helt integrerade i 
underarmsstöden - lätta att nå och lätta att använda. 
För bekväma och stabila promenader.

// OLIKA VAL AV AVANCERADE BROMSAR 
FÖR ÄNNU HÖGRE SÄKERHET
Vill du ha ännu mer säkerhet? Komplettera din 
Gemino 30 Walker med en kontinuerlig broms eller 
det innovativa bromssystemet SpeedControl. 
Med SpeedControl bromsar din rollator 
automatiskt när du börjar accelerera. 
Det blir lättare att hålla en upprätt hållning och 
att gå tryggt och bekvämt, nära din rollator.
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EXTRA STÖD OCH STABILITET 
ÄVEN BRA VID GÅNGTRÄNING

OPTIMALT STÖD OCH STABILITET
– INOMHUS OCH UTOMHUS
Är du ofta utomhus? Med Gemino 60 Walker får du det bästa av båda världar: Det 
bekväma mjuka stödet från Gemino 60 samt den ytterligare support och säkerhet 
du förväntar dig från en Gemino “Walker“. Justera underarmsstöden och hand-
tagen så att de passar dina behov och njut av mer frihet både inomhus och utom-
hus. Självklart  är denna lättviktaren också bra för gångträning!

// JUSTERBARA UNDERARMSSTÖD GER FÖRSTÄRKT 
STABILITET
Underarmsstöden med integrerade körhandtag och bromsar är 
utformade för optimalt stöd, stabilitet och enkel använding. 
Justera för att passa din längd och njut av ett bekvämt 
gångläge. 
 
// BEKVÄM OCH SÄKER VID UTOMHUSBRUK
Gemino 60 Walker har en robust ram och extra stora mjuka hjul 
och du kan bekvämt och tryggt röra dig utomhus. Gå på 
kullerstensgator eller över trösklar i ditt hem? Med Gemino 60 
Walker är det inga problem. 
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Letar du efter en rollator med maximal säkerhet? Då är Gemino 30 
SpeedControl med sitt innovativa dynamiska bromssystem precis vad du 
behöver. Du kommer att känna dig helt säker och kan njuta av en jämn gång 
och en bättre kroppshållning. Den är också utmärkt för gångträning - för 
både barn och vuxna!

// DYNAMISKT BROMSSYSTEM MED TRE NIVÅER FÖR 

MAXIMAL SÄKERHET
Det innovativa bromssystemet SpeedControl har tre nivåer och kan enkelt 
anpassas till dina specifika behov. När du börjar accelerera kommer bromsarna i 
bakhjulen automatiskt att aktiveras vilket understödjer en upprätt hållning och 
jämn gång. Självklart upplever du inget motstånd när du går i normal takt eller 
uppför backar. SpeedControl främjar en stadig takt och säkerställer att du går 
närmare rollatorn och hindrar den från att ”springa ifrån” dig. Detta förebygger 
fall och är också bra för gångträning – både för barn och vuxna!

// ÄVEN BRA TILL BARN
Gemino 30 S SpeedControl, den minsta 
modellen, ger barn möjlighet att upptäcka
världen på ett säkert sätt tack vare det 
dynamiska bromssystemet.

DEN INNOVATIVA ROLLATORN
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En del personer behöver lite extra hjälp för att ta sig fram på ett säkert sätt. 
Om du har Parkinsons sjukdom är du kanske en av dessa. Vi har utvecklat en 
rollator med dig i åtanke, med funktioner som är helt anpassade efter just 
dina behov. 

DESIGNAD SPECIELLT FÖR  
PERSONER MED PARKINSONS

// SLÄPBROMS FRÄMJAR EN JÄMN TAKT
Gemino 30 Parkinson är utrustad med en släpbroms som ger 
lagom motstånd och hjälper dig att gå i en jämn och stadig takt. 
Enkel att justera till din önskade nivå.

// EXTRA SÄKERHET MED OMVÄND BROMS
Tack vare det omvända bromssystemet stannar rollatorn 
omedelbart när du släpper bromsen. Detta ger ökad säkerhet 
om du ibland har sk “freezing“ perioder - då det känns som om 
dina fötter är fastlimmade i marken. 

// LASER FÖR ATT ÖVERKOMMA “FREEZING“
Ett laserljus kan hjälpa dig att komma igång igen när du har en 
“freezing period”. Med denna speciella rollator kan du aktivera 
ett laserljus via en knapp på handtaget. Genom att koncentrera 
dig på laserlinjen på marken kan du sedan ta ett steg över den  
-  och komma i rörelse igen.
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// VÄSKOR I ETT STORT URVAL 
AV OLIKA FÄRGER
Komplettera din Gemino med en 
snygg väska i din favoritfärg. Med 
handtag och axelrem för enkel 
hantering. 

Ej tillgänglig för Gemino 60 M

// VÄSKOR TILL GEMINO 30 S

100% VAL 
PRAKTISKA TILLBEHÖR
Gemino rollatorer är inte bara enkla att ställa in och justera. De har 
också ett stort urval av praktiska och smarta tillbehör för en enklare 
vardag. En snygg väska, en praktisk kryckkäpphållare, ett bekvämt 
ryggstöd eller belysning? Välj de tillbehör som passar dina behov och 
din livsstil!
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// PARAPLY
Dåligt väder? Med det höjd- 
justerbara paraplyet på plats 
kan du gå ut i alla väder, med 
båda händerna på körhand-
tagen. 

// VÄSKA FÖR SYRGAS***
Axelremsväska för säker 
förvaring av en syrgasflaska. 

// SLÄPBROMS*
Ger motstånd för att hjälpa 
dig gå i jämn takt. Enkel att 
justera till önskad nivå och 
enkel att stänga av/på.  
Släpbroms kan fås till alla 
modeller men kan ej kombi- 
neras med Speed Control.

// UNIVERSALFÄSTE
Bra till dina accessoarer. 

// BELYSNING
Säkerställer att du syns i 
mörkret - för extra säkerhet. 

// DROPPSTÄLLNING
Droppställning med juster-
bar höjd och vinkel.

// RYGGSTÖD*
Med det bekväma ryggstödet  
kan du sitta säkert och bekvämt 
när det är dags att ta en paus. 
Ryggstödet behöver inte 
monteras loss när rollatorn ska 
fällas ihop.

// JUSTERBART RYGGSTÖD 
KOMFORT**
För ytterligare komfort, välj det 
större vadderade ryggstödet.  
Snabbt att justera och fälls  
ihop tillsammans med rollatorn.

// BRICKA
Praktisk bricka med kopp- 
hållare gör det enkelt att 
transportera mat och dryck. 

// KRYCKKÄPPHÅLLARE
Håller fast din krycka eller 
käpp lättillgängligt för dig. 
Enkel att montera, enkel att 
nå. 

* ej tillgänglig för alla modeller, kontrollera tillgängligheten     ** ej tillgänglig för Gemino 30/30 M Walker      *** ej tillgänglig för Gemino 60 M.

// SPEEDCONTROL
Med det innovativa bromssystemet SpeedControl kommer 
du att känna dig helt säker när du går. Din rollator kommer 
att bromsa automatiskt när du börjar accelerera, vilket 
garanterar en jämn gång och ett bekvämt, upprätt läge. 
Naturligtvis upplever du inget motstånd när du går i normal 
takt eller uppför backar. SpeedControl förhindrar fall och är 
också bra för gångträning – för både barn och vuxna!
SpeedControl passar modellerna Gemino 20 och 30 (inkl. 
Walker) men ej till Gemino 60-modellerna. 

Bromsar automatiskt vid 
plötslig acceleration.
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 Lättviktsrollator i snygg design. 
 God funktionalitet till ett bra pris.

 Sunrise Medical’s mest kompletta 100% rollator. 
 Prisvinnande design som kombinerar   
 manövrerbarhet inomhus med hög prestanda  
 utomhus. Många färgalternativ och tillbehör att 
 välja mellan. 

 Utvecklad för alla typer av underlag och för  
 kraftiga personer. Lätt men fortfarande solid. Har 
 alla fördelarna med den prisvinnande Gemino 30 
 samt ytterligare funktionalitet.

För användning inomhus 
och utomhus

För användning inomhus 
och huvudsakligen i 
stadsmiljö utomhus

Huvudsakligen 
utomhusbruk, också på 
ojämnt underlag, även 
inomhusbruk

Daglig användning Daglig användning
Aktivt bruk/kraftigare 
personer

150 kg
130 kg (M)
125 kg (S)

150 kg
130 kg (M)
125 kg (S)

150 kg
150 kg (M)

150-200 cm
135-170 cm (M)
125-165 cm (S)
Även lämplig för barn

150-200 cm
135-170 cm (M)
125-165 cm (S)
Även lämplig för barn

150-200 cm
135-170 cm (M)

Liten vändradie underlättar 
körning inomhus

Liten vändradie underlättar 
körning inomhus

Extra bred och lång ram för 
optimal stabilitet

Sätt personlig touch med 
ram- och väskfärger. Stort 
urval av tillbehör

Stora och mjuka hjul 
säkerställer bästa komfort 
och gör det enkelt att ta sig 
över hinder

Extra brett säte

 

GEMINO - ROLLATORGUIDE

VÄLJ DEN GEMINO SOM PASSAR DIG BÄST
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 Sunrise Medical’s mest kompletta 100% rollator. 
 Prisvinnande design som kombinerar   
 manövrerbarhet inomhus med hög prestanda  
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GEMINO - ROLLATORGUIDE

VÄLJ DEN GEMINO SOM PASSAR DIG BÄST

 Vid behov av extra stöd. 
 Utmärkt vid gångträning.

 Extra stöd och stabilitet. God komfort inomhus i  
 kombination med bra prestanda utomhus.  
 Utmärkt vid gångträning.

 För extra trygghet. Bakhjulsbromsarna slår  
 automatiskt på när hastigheten ökas plötsligt.  
 Utmärkt vid gångträning. 

 Speciellt framtagen för personer med 
 Parkinsons sjukdom. Kontinuerligt bromsande  
 hjul för extra motstånd. Som extra trygghet vid 
 t. ex “freezing” stannar rullatorn omedelbart när 
 man släpper handtag och broms. 

För inomhusbruk

Huvudsakligen 
utomhusbruk, också på 
ojämt underlag, även 
inomhusbruk

För användning inomhus 
och huvudsakligen i 
stadsmiljö utomhus

För användning inomhus 
och huvudsakligen i 
stadsmiljö utomhus

Daglig användning /  
gångräning

Daglig användning /  
gångträning      

Daglig användning/ 
gångträning Daglig användning

150 kg
130 kg (M)

130 kg
130 kg (M) 100 kg

130 kg
130 kg (M)

150-200 cm
135-170 cm (M)

150-200 cm
135-170 cm (M)

150-200 cm
135-170 cm (M)
125-165 cm (S)
Även lämplig för barn

150-200 cm
135-170 cm (M)

Höjdjusterbara 
underarmsstöd för extra 
support och stabilitet

Extra bred och lång ram för 
optimal stabilitet

Liten vändradie underlättar 
körning inomhus

Liten vändradie underlättar 
körning inomhus

Stora och mjuka hjul 
säkerställer bästa komfort 
och gör det enkelt att ta sig 
över hinder 

Vid plötslig acceleration 
slår de automatiska 
bromsarna på.

Omvänt bromssystem: 
rollatorn stannar 
omedelbart när bromsen 
släpps 

Höjdjusterbara 
underarmsstöd för extra 
support och stabilitet

Kontinuerligt bromsande 
hjul ger extra motstånd och 
främjar en jämn takt

Ökad maxvikt (10 kg) i 
korgen

Laserljus kan aktiveras för 
att hjälpa till att överkomma 
“freezing”
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GEMINO TEKNISK INFORMATION

MÅTT

Max brukarvikt kg 150 130 125 150 130 125 150 150

Rekommenderad brukarlängd cm 150-200 135-170 125-165 150-200 135-170 125-165 150-200 135-170

Max vikt i korgen kg 5 5 5 5 5 5 10 10

Total längd  cm 65 65 68 65 65 68 74 74

Total bredd  cm 60 60 55 60 60 55 64 64

Total vikt utan korg (med korg) kg 7.1 (7.3) 7.0 (7.2) 6.6  (6.8) 7.1 (7.4) 7.0 (7.3) 6.6 (6.8) 8.5 (8.8) 8.2 (8.5)

Bredd mellan körhandtag  cm 47 47 42 47 47 42 51 51

Sitthöjd  cm 62 55 48 62 55 48 62 53

Total höjd  cm 78 - 100 69 - 88 65 - 77 78 - 100 69 - 88 65 - 77 76-95 73 - 83

Total höjd, ihopfälld cm 80 76 69 80 76 69 84 80

Total längd, ihopfälld cm 65 65 68 65 65 68 74 74

Total bredd, ihopfälld cm 23 23 23 23 23 23 23 23

Diameter framhjul  cm 20 x 3.6 20 x 3.6 20 x 3.6 20 x 3.6 20 x 3.6 20 x 3.6 28 x 4.2 28 x 4.2

Diameter bakhjul  cm 20 x 3.6 20 x 3.6 20 x 3.6 20 x 3.6 20 x 3.6 20 x 3.6 23 x 4.2 23 x 4.2

PRESTANDA

Vändradie cm 84 84 79 84 84 79 95 95

FÄRGALTERNATIV

Grå (standard) √ √ √

Silvergrå √ √ √ √ √

Champagne √ √

Midnattsblå √ √ √

Rosa √ √

Svart √ √

   Äpplegrön √

CERTIFIKAT

CE √ √ √ √ √ √ √ √

EN 12182 √ √ √ √ √ √ √ √

ISO 11199-2 √ √ √ √ √ √ √ √

ISO 11199-3

 

 

 
 

 

  

Gemino Walker rollatorer: EN 12182,  ISO 11199-3 - Övriga Gemino rollatorer: EN 12182, ISO 11199-2
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För ytterligare information om fullständiga specifikationer, tillval och tillbehör hänvisas till beställningsformuläret.  
Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar. Vid frågor, kontakta Sunrise Medical direkt.

MÅTT

Max brukarvikt kg 150 130 125 150 130 125 150 150

Rekommenderad brukarlängd cm 150-200 135-170 125-165 150-200 135-170 125-165 150-200 135-170

Max vikt i korgen kg 5 5 5 5 5 5 10 10

Total längd  cm 65 65 68 65 65 68 74 74

Total bredd  cm 60 60 55 60 60 55 64 64

Total vikt utan korg (med korg) kg 7.1 (7.3) 7.0 (7.2) 6.6  (6.8) 7.1 (7.4) 7.0 (7.3) 6.6 (6.8) 8.5 (8.8) 8.2 (8.5)

Bredd mellan körhandtag  cm 47 47 42 47 47 42 51 51

Sitthöjd  cm 62 55 48 62 55 48 62 53

Total höjd  cm 78 - 100 69 - 88 65 - 77 78 - 100 69 - 88 65 - 77 76-95 73 - 83

Total höjd, ihopfälld cm 80 76 69 80 76 69 84 80

Total längd, ihopfälld cm 65 65 68 65 65 68 74 74

Total bredd, ihopfälld cm 23 23 23 23 23 23 23 23

Diameter framhjul  cm 20 x 3.6 20 x 3.6 20 x 3.6 20 x 3.6 20 x 3.6 20 x 3.6 28 x 4.2 28 x 4.2

Diameter bakhjul  cm 20 x 3.6 20 x 3.6 20 x 3.6 20 x 3.6 20 x 3.6 20 x 3.6 23 x 4.2 23 x 4.2

PRESTANDA

Vändradie cm 84 84 79 84 84 79 95 95

FÄRGALTERNATIV

Grå (standard) √ √ √

Silvergrå √ √ √ √ √

Champagne √ √

Midnattsblå √ √ √

Rosa √ √

Svart √ √

   Äpplegrön √

CERTIFIKAT

CE √ √ √ √ √ √ √ √

EN 12182 √ √ √ √ √ √ √ √

ISO 11199-2 √ √ √ √ √ √ √ √

ISO 11199-3

MÅTT

Max brukarvikt kg 150 130 130 130 100 100 100 130 130

Rekommenderad brukarlängd cm 150-200 135-170 150-200 135-170 150-200 135-170 125-165 150-200 135-170

Max vikt i korgen kg 5 5 10 10 5 5 5 5 5

Total längd  cm 65 65 74 74 65 65 68 65 65

Total bredd   cm 61 61 64 64 60 60 55 60 60

Total vikt utan korg (med korg) kg 10.6 (10.9) 10.4 (10.7) 11.8 (12.1) 11.6 (11.9) 8.7 (8.9) 8.6 (8.8) 8.2 (8.4) 7.5 (7.8) 7.4 (7.7)

Bredd mellan körhandtag  cm 25.5 25.5 32 32 47 47 42 47 47

Sitthöjd   cm 62 55 62 53 62 55 48 62 55

Total höjd  cm 98 - 111.5 84 - 100 98.5 - 115.5 89.5 - 98.5 78 - 100 69 - 88 65 - 77 78 - 100 69 - 88

Total höjd, ihopfälld cm 97 89 109 101 80 76 69 80 76

Total längd, ihopfälld cm 65 65 74 74 65 65 68 65 65

Total bredd, ihopfälld cm 35.5 35.5 35.5 35.5 23 23 23 23 23

Diameter framhjul   cm 20 x 3.6 20 x 3.6 28 x 4.2 28 x 4.2 20 x 3.6 20 x 3.6 20 x 3.6 20 x 3.6 20 x 3.6

Diameter bakhjul  cm 20 x 3.6 20 x 3.6 23 x 4.2 23 x 4.2 20 x 3.6 20 x 3.6 20 x 3.6 20 x 3.6 20 x 3.6

PRESTANDA

Vändradie cm 84 84 95 95 84 84 79 84 84

FÄRGALTERNATIV

Grå (standard)

Silvergrå √ √ √ √ √ √ √ √ √

Champagne

Midnattsblå √

Rosa √

Svart

Äpplegrön

CERTIFIKAT

CE √ √ √ √ √ √ √ √ √

EN 12182 √ √ √ √ √ √ √ √ √

ISO 11199-2 √ √ √ √ √

ISO 11199-3 √ √ √ √

 

 

 
 

 

  

Gemino Walker rollatorer: EN 12182,  ISO 11199-3 - Övriga Gemino rollatorer: EN 12182, ISO 11199-2
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Sunrise Medical AB
Neongatan 5 
431 53 Mölndal                           

 

T: 031-748 37 00    
F: 031-748 37 37         

 
post@sunrisemedical.se
www.SunriseMedical.se

Sunrise M
edical arbetar kontinuerligt m

ed att förbättra och att uppdatera produkter och m
aterial. Det kan därför förekom

m
a skillnader på produkten jäm

fört m
ed denna trycksak. 
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