CARBON FIBER
ELEGANTIE EN
PRESTATIE

ATHLON SL
CARBON FIBER TECHNOLOGIE
De Athlon SL carbon rollator weerspiegelt de elegantie en
de prestatie van de Rehasense rollator lijn. De Athlon SL
is Rehasense' tweede generatie superlichte carbon
rollators met een gewicht tot onder de 6 kg. De Athlon SL
kan ingezet worden voor gebruikers met een gewicht tot 150 kg.

ATHLON SL
CARBON FIBER TECHNOLOGIE

OPVOUWBAAR EN EENVOUDIG TE DRAGEN STABIEL EN DUURZAAM

HOOGTE INSTELBAAR

De Athlon SL is makkelijk opvouwbaar en
blijft gesloten door het eenvoudig te
bedienen vergrendelingssysteem met de rode
druk-knop. Het vergrendelingssysteem doet
tevens dienst als ergonomisch handvat om de
rollator aan op te pakken.

De Athlon SL handgrepen zijn soepel en
makkelijk in hoogte verstelbaar vanaf 63 cm
voor de lage tot 102 cm voor de hoge versie.
Aanpassing aan de individuele behoefte is
ook aan gedacht, want de Athlon is in drie
verschillende zithoogtes verkrijgbaar, namelijk
vanaf 50 cm t/m 62 cm voor de hoge versie.

Het frame en de zitting zijn getest voor een
maximale belasting van 150 kg. Zeer licht te
bedienen met betrouwbare remmen. TPE
gelaagde wielen met rubberen loopvlak. De
rollator geeft direct een bijzonder stabiel en
veilig gevoel zodra men deze vastpakt en er
mee gaat rijden.

ACCESSOIRES
Hetzelfde brede assortiment aan accessoires van de Rehasense rollator lijn is
ook beschikbaar voor de Athlon SL.

TECHNISCHE GEGEVENS
Kleuren:

Max. gebruikersgewicht: 150 kg
Soepel instelbare handgreephoogte met 10 arreteer posities.

De Athlon SL is verkrijgbaar in 3
zithoogtes 62, 55 en 50 cm.

Sterke, onderhoudsvrije stevige
maar toch zachte TPE- wielen.

Bestelnummer:
Large
CRBKL600 (zwart)
CRWRL600 (rood)
CRSGL600 (antraciet)
CRWHL600 (wit)
Medium
CRBKM550 (zwart)
CRWRM550 (rood)
Small
CRBKS500 (zwart)

Prachtig gevormd superlicht koolstofvezel frame, kan tot 150 kg
belast worden.

Blijft ingevouwen stevig gesloten
met de drukknopvergrendeling.

Praktische boodschappentas,
inclusief vakje met ritssluiting en
2 andere vakjes.

Afmetingen:
(breedte x diepte x hoogte)
Large:
61 x 68 x 74-102 cm
Medium: 61 x 68 x 66-86 cm
Small:
61 x 68 x 63-79 cm
Zitbreedte: 46 cm
Transportafmetingen
gevouwen:
(breedte x diepte x hoogte)
Large:
68 x 79 x 22,5 cm
Medium: 68 x 74 x 22,5 cm
Small:
68 x 72 x 22,5 cm
Gewicht:
Large:
5,2 kg (+ tas 370 g)
Medium: 5,1 kg (+ tas 370 g)
Small:
5,0 kg (+ tas 340 g)

Het vergrendelingssysteem doet
tevens dienst als ergonomisch
handvat om aan op te pakken.

De Athlon SL is makkelijk opvouwbaar waardoor hij minder ruimte
inneemt om weg te zetten.

De Athlon SL is
-gecertiﬁeerd en voldoet aan de eisen van
EU voorschrift 93/42 EEC voor medische apparatuur.
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Alle versies ook leverbaar met
zachte banden.

Boodschappentas:
(breedte x diepte x hoogte)
32 x 15 x 28 cm
Max. belasting: 5 kg.
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