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TOPRO’s mobiliteits- en ontwerpspecialisten werken voortdurend aan het verbeteren van onze 
producten met geoptimaliseerde functionaliteit en moderne ontwerpen voor de toekomst.

TOPRO is van mening dat een goed ontwerp, nieuwe kleuropties, praktische hoogwaardige functies 
een meerwaarde bieden aan onze producten.

Veiligheid en functionaliteit zijn hierbij onze topprioriteiten en we willen dat u zich jarenlang veilig 
en comfortabel voelt bij het zorgeloos gebruik van een TOPRO rollator.

De vernieuwde versies van de TOPRO 
Troja 5G, die de TOPRO Troja 2G vervangt 
en Olympos ATR, die TOPRO Olympos 
vervangt, tonen aan dat TOPRO zijn 
positie als marktleider in het premium 
rollatorsegment verstevigt.

We zetten ons vernieuwingsprogramma 
voort met nieuwe, moderne producten 
die we met de introductie van de 
TOPRO Pegasus hebben ingezet. We 
introduceren met enthousiasme veel 
bijgewerkte praktische functies waar 
onze klanten om hebben gevraagd.

TOPRO werkt al meer dan 30 jaar aan 
de ontwikkeling, productie en verkoop 
van hoogwaardige mobiliteitshulp-

middelen. We zijn trots op de producten 
en we zijn blij met de voordelen die 
deze producten onze gebruikers en 
afnemers bieden.

Naast een continue focus op verbetering-
en ten behoeve van onze klanten, 
hebben we ook in ons productieproces 
veel nadruk gelegd op duurzaamheid. 
Onze fabriek in Noorwegen gebruikt 
waterkracht en milieuvriendelijk alu-
minium om de ecologische voetafdruk te 
minimaliseren. In het productieproces 
gebruikt TOPRO schone en recyclebare 
materialen om daarmee een bijdrage 
te leveren aan de circulaire economie. 
TOPRO heeft een “zero-waste” principe 
geïmplementeerd.

TOPRO is ervan overtuigd dat onze 
producten een goede bijdragen kunnen 
leveren aan het stabiel en veilig gebruik 
en dat ze iedereen motiveren om “in 
beweging te blijven”.

Asbjørn Eskild 
CEO TOPRO Industri AS

Met trots presenteren wij u onze vernieuwde rollatorportfolio Voordelen van de TOPRO rollatorfamilie

Unieke geheugenfunctie
Mogelijk gemaakt in de handgreep-
buizen elke keer een eenvoudige 
en goede hoogteverstelling van de 
handgrepen. (Standaard bij Troja 5G, 
Olympos ATR, Troja Classic)

Ergonomische handgrepen
De TOPRO Ergo Grip zorgt voor een 
juiste loophouding, biedt verschillende 
grijpstanden en dient als comfor-
tabele armsteun tijdens het zitten. 
(Standaard bij TOPRO Pegasus, Troja 
5G, Olympos ATR, Odyssé)

Makkelijk op te vouwen
Trek gewoon het trekkoord op de 
zitting omhoog. Gemakkelijk te 
vervoeren, ruimtebesparend op te 
bergen en zeer geschikt voor smalle 
doorgangen. Tevens blijft de rollator 
opgevouwen rechtop staan.

Eenvoudige wielwissel
TOPRO’s unieke interne rem- 
systeem IBS in combinatie met  
de TOPRO Quick Release maakt  
het gebruik van wielen met  
verschillende profielen mogelijk. 
(Standaard bij TOPRO Pegasus, Troja 
5G, Olympos ATR, Odyssé)

Trapsteun en stootrand
Maken het gemakkelijker om 
over drempels, stoepranden en 
andere obstakels te rijden.
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NIEUW
GARANTIE

JAAR

TOPRO PEGASUS
CARBON VOOR LICHTGEWICHT, TOPRO VOOR KWALITEIT

Beproefde en betrouwbare functies die goed zijn doordacht en doorontwikkeld:

Moderne, strakke en lichte rollator van carbon die opvalt door zijn functionaliteit en elegante  
ontwerp. TOPRO Pegasus garandeert de beste kwaliteit, veiligheid en stabiliteit bij een gewicht  
van amper 6,1 kg*.

• Gemakkelijke manier om de hoogte 
van de handgrepen in te stellen met 
een  numerieke schaalverdeling.

• Gedeeltelijk geïntegreerde remkabels 
en moderne reflectoren op het frame.

• Elegante boodschappentas met posi-
tionering die het zicht naar voren vrij 
houdt, wat zorgt voor meer veiligheid 
voor de gebruiker.

* Gewicht inclusief boodschappentas 6,6 kg.

• Gemakkelijk te hanteren en  
manoeuvreren.

• Reflecterende band op de boodschap-
pentas en op het frame.

• Schokdempende banden en 
 kogellagers in de wielen en vorken 
voor meer comfort.

Afmetingen, kleuren en andere pro-
ductgegevens vindt u op pagina 19.

Verkrijgbaar in de kleuren:

Wit

Staalblauw

“TOPRO Pegasus vertegenwoordigt een nieuwe 
trend in de ontwikkeling van mobiliteitshulp-
middelen waarbij design, functionaliteit en 
veiligheid op een baanbrekende manier  
worden gecombineerd.”
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Nieuwe functies van de TOPRO Pegasus

Numerieke schaalverdeling voor een 
intuïtieve hoogteafstelling van de 
handgrepen.

Veiligheid en kwaliteit
Veiligheid, robuustheid, een remsysteem waarop patent is aangevraagd en diverse 
geavanceerde functies zijn opvallende kenmerken van de TOPRO Pegasus. De rollator 
is uniek dankzij een modern, strak en licht ontwerp.

Elegante en praktische  
boodschappentas
Het elegante ontwerp van de rollator 
wordt versterkt door de boodschap-
pentas. Vernuf tig en praktisch met een 
intern opbergvak voor kleine artikelen 
zoals sleutels en een portemonnee. 
Capaciteit 10 kg.
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TROJA 5G
DE KLEURRIJKE ALLROUNDER

NIEUW
GARANTIE

JAAR

Innovatieve, verbeterde kenmerken zorgen voor meer gebruiksgemak en comfort:

De TOPRO Troja 5G, bekroond vanwege zijn gebruikscomfort en  duurzaamheid, staat garant voor 
kwaliteit, veiligheid en rijcomfort.

• Intuïtieve manier om de hoogte van 
de hand    grepen in te stellen met een 
numerieke schaalverdeling.

• Schokabsorberende banden zorgen 
voor comfortabel rijden en een 
soepele vering.

• Bel om zo nodig de aandacht trekken. 
Gemakkelijk en veilig te bedienen 
vanaf de handgreep.

• Gemakkelijk te hanteren en manoeu-
vreren dankzij kogellagers in de 
vorken en wielen.

Afmetingen, kleuren en andere pro-
duct gegevens vindt u op pagina 20.

Zand

Geel

Zilver

Model M & S verkrijgbaar in:

Rood

Purper

Blauw

Turkoois

Zwart
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De nieuwe TOPRO Troja 5G

Het slanke ontwerp geeft het een moderne en lichte uitstraling – passend bij het 
nieuwe uiterlijk van de hele TOPRO rollatorfamilie.

We weten hoe belangrijk het is om de rollator aan te passen aan uw individuele 
stijl en behoeften. Met de nieuwe productlijnen bieden wij u dan ook een keur aan 
kleuren en accessoires. Zo is er voor iedereen de juiste rollator.

Nieuwe kleuren* onderstrepen uw unieke stijl:

Nieuwe, afneembare boodschappentas 
in modern grijs. Incl. Bevestigingsmate-
riaal Reflector voor betere zichtbaarheid 
in het donker en schouderband.

Nummering voor eenvoudigere 
hoogte-aanpassing van de handgrepen. 
Met verbeterde bevestigingsclip.

We hebben nagedacht over hoe we de rollator aantrekkelijker kunnen  
maken, zodat u zich altijd veilig en comfortabel voelt. Daarom hebben de  
nieuwe frames strakke lijnen en een lichtere uitstraling. De nieuwe wielen  
kregen een slankere look met dezelfde stabiliteit.

* De productconfiguratie kan variëren, afhankelijk van de land.10 topromobility.com topromobility.com 11



TROJA CLASSIC TROJA CLASSIC
HET ORIGINEEL

GARANTIE

JAAR

De trendsetter van TOPRO die heeft geïnspireerd tot een hele nieuwe generatie rollators:

De origingel en eerste innovatieve TOPRO rollator op de markt met een hoge functionaliteit  
en  kwaliteit voor een aantrekkelijke prijs. Nog steeds erg populair en een vaste waarde in het  
Nederlandse straatbeeld.

• Licht met maar 6,8 kg en toch een 
hoog maximum gebruikersgewicht 
van 165 kg.

• Innovatieve technologie voor zijwaarts 
inklappen, gemakkelijk te bedienen 
met één hand door te trekken aan de 
riem op de zitting.

• Kogellagers in de vorken en wielen  
voor gemakkelijk rijden en manoeu-
vreren.

• Praktisch netje voor gemakkelijke 
toegang tot artikelen.

• Verkrijgbaar in drie verschillende 
maten.

• Gemakkelijk te hanteren, gebruiken en 
manoeuvreren waardoor dit een be-
trouwbare metgezel is voor  dagelijkse 
situaties. 

• Presteert consequent goed in tests en 
is twee keer in eerdere tests als beste 
uit de bus gekomen*.

Afmetingen, kleuren en andere product-
gegevens vindt u op pagina 21.

* Test 1; Uitgevoerd door de Duitse consumentenbond 
Stiftung Warentest (9/2005). 
Test 2; Uitgevoerd in 2014 door het Duitse consu-
mentenprogramma Marktcheck, na eerder te zijn 
erkend door het tijdschrift Ökotest en het gespe-
cialiseerde geronto-technologiebedrijf GGT®.

Model S verkrijgbaar in:

Zilver

Zilver

Wijnrood

Donkergrijs

Model M verkrijgbaar in:
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DE ROLLATOR VOOR ALLE TERREINEN
OLYMPOS ATR NIEUW

GARANTIE

JAAR

Innovatieve kenmerken voor maximale ondersteuning bij buitengebruik:

 
Met zijn brede voorwielen biedt de Olympos ATR betrouwbare en comfortabele ondersteuning  
op ongelijkmatige wegen, kasseien, zand en grind. De perfecte keuze voor activiteiten buiten.

• Bredere constructie om stabiliteit 
buiten te waarborgen. 

• Brede, schokdempende banden voor 
comfortabel rijden en gemakkelijk 
manoeuvreren op ruw terrein.

• Afneembare, ruime en waterbes-
tendige boodschappentas  met 
reflecterende band en ritssluiting. 
Afsluitbaar en met een laadvermogen 
van 15 kg.

• Intuïtieve manier om de hoogte van 
de handgrepen in te stellen met een 
numerieke schaalverdeling.

• Gemakkelijk om mee te rijden en 
manoeuvreren dankzij kogellagers in 
de vorken en wielen.

Afmetingen, kleuren en andere prod uct-
gegevens vindt u op pagina 22.

Zand

Geel

Zilver

Model M & S verkrijgbaar in:

Rood

Purper

Blauw

Turkoois

Zwart

“De TOPRO Olympos 
ATR is een All Terrain 
Rollator.”

Op veler verzoek nieuw op de Olympos 
ATR – de ergonomische handgreep 
(TOPRO Ergo Grip) maakt het gemakke-
lijker en veiliger om vanuit een zittende 
positie op te staan.

14 topromobility.com



DE REIS ROLLATOR
ODYSSÉ

GARANTIE

JAAR

Door de innovatieve kenmerken is de TOPRO Odyssé een ideale reisgenoot:

Wanneer ingeklapt voor vervoer neemt de Odyssé niet meer ruimte in dan een sporttas. Past in de kofferbak 
van elke auto en kan gemakkelijk met de trein worden meegenomen. Kan in een paar seconden gebruiksklaar 
worden gemaakt!

• Compact formaat voor vervoer dankzij 
een in twee richtingen inklapbaar 
systeem waarmee de rollator verticaal 
en horizontaal kan worden ingeklapt.

• Praktische transporttas is standaard 
inbegrepen.

• Kan zo nodig snel worden uitgeklapt, 
en is klein en gemakkelijk hanteer-
baar voor opslag.

• Past in de gewone bagageruimte van 
treinen en blokkeert het gangpad niet.

• Door de compacte afmetingen staan 
sommige vliegmaatschappijen toe 
de rollator als handbagage mee 
te nemen aan boord. Vergeet niet 
dit vooraf te vragen bij de vlieg-
maatschappij!

• Ruime, uitklapbare boodschappentas 
van waterbestendig materiaal: Brede 
klep met reflecterende band. Laad-
vermogen van 10 kilo.

• Gemakkelijk om mee te rijden en 
manoeuvreren dankzij kogellagers in 
de vorken en wielen.

Afmetingen, kleuren en andere pro-
duct gegevens vindt u op pagina 23.

“De TOPRO Odyssé reisrollator 
is een geweldige reisgenoot.”

Ultramarijn

Wijnrood

Verkrijgbaar in de kleuren:

16 topromobility.com



GARANTIE

JAAR

NIEUW

Extra accessoires zijn te vinden op onze website.

Rugsteun met polstering  
ergonomisch in de hoogte 
verstelbaar  afhankelijk van de 
gewenste zitpositie. Verkrijg-
baar in twee lengtes. 
 
kort 67 cm Art. nr. 815270 
lang 75 cm Art. nr. 815272 
 
TOPRO Pegasus, Troja 5G, Olympos 
ATR, Odyssé, Troja Neuro

Rugsteun met polstering  
ergonomisch in de hoogte 
verstelbaar  afhankelijk van de 
gewenste zitpositie.Verkrijg-
baar in twee lengtes. 
 
kort 68 cm Art. nr. 815271 
lang 76 cm Art. nr. 815273 
 
Troja Classic

Stokhouder,  
kan aan beide zijden  
gemonteerd worden. 
 
TOPRO Pegasus Art. nr. 815236 
Troja Classic Art. nr. 814025 
Troja 5G/ 
Olympos ATR Art. nr. 814040 
Odyssé Art. nr. 814457 
 
TOPRO Pegasus, Troja 5G, 
Olympos ATR, Troja Classic, 
Odyssé, Troja Neuro

Dienblad  
klikt veilig vast, gemakkelijk 
te verwijderen en te reinigen, 
laadvermogen 5 kg 
 
TOPRO Pegasus, Troja Classic/5G, 
Odyssé Art. nr. 814728 
Olympos ATR M Art. nr. 815212 
 
TOPRO Pegasus, Troja 5G, 
Olympos ATR, Troja Classic, 
Odyssé

Paraplu met houder  
blijf bij regenachtig weer droog 
onder de paraplu of gebruik 
hem als parasol. 
 
Art. nr. 814068 
 
TOPRO Pegasus, Troja 5G, 
Olympos ATR, Troja Classic, 
Odyssé, Troja Neuro

LED lampje met klip en 
USB-stekker  
voor veiligheid in het donker, 
oplaadbaar. 
 
Art. nr. 815260 
 
TOPRO Pegasus, Troja 5G, 
Olympos ATR, Troja Classic, 
Odyssé, Troja Neuro

Accessoires – slimme extra’s! Technische gegevens voor TOPRO Pegasus

Aangeraden lengte gebruiker 150-200 cm

Maximaal gebruikersgewicht 130 kg

Max. laadvermogen boodschappentas 10 kg / 15 l

Hoogte van handgreep 79-97,6 cm

Breedte tussen handgrepen 47 cm

Handgrepen Ergonomisch, verschillende vasthoudstanden 
(TOPRO Ergo Grip)

Maximale lengte 65 cm

Maximale breedte 64 cm

Zitbreedte 43,5 cm

Zithoogte 63 cm

Draaicirkel 84 cm

Diameter wielen 20 cm

Breedte wielen 3,6 cm

Grijpafstand remhendel 7 cm

Hoogte indien ingeklapt 80,3 cm

Breedte indien ingeklapt 27,3 cm

Lengte indien ingeklapt 65 cm

Afmetingen voor vervoer (l × b × h) 65 × 27,3 × 80,3 cm

Gewicht van product (excl. tas) 6,1 kg

Gewicht van product (incl. tas) 6,6 kg

Gebruiksgebied Binnen en buiten

Artikelnr. 815020-kleurcode

Verkrijgbaar in de kleuren:

Wit
(-125000)

Staalblauw
(-125010)

18 topromobility.com topromobility.com 19



NIEUW
GARANTIE

JAAR

GARANTIE

JAAR

Technische gegevens voor Troja 5G

Maat M (medium) S (small)

Aangeraden lengte gebruiker 150-200 cm 135-170 cm

Maximaal gebruikersgewicht 150 kg 125 kg

Max. laadvermogen boodschappentas 10 kg / 15 l 10 kg / 15 l

Hoogte van handgreep 78-100 cm 71-86 cm

Breedte tussen middelpunten van handgrepen 47 cm 47 cm

Handgrepen Ergonomisch, verschillende vasthoudstanden 
(TOPRO Ergo Grip)

Maximale lengte 65 cm 65 cm

Maximale breedte 60 cm 60 cm

Zitbreedte 45,5 cm 45,5 cm

Zithoogte 63,5 cm 54 cm

Draaicirkel 84 cm 84 cm

Diameter wielen 20 cm 20 cm 

Breedte wielen 3,6 cm 3,6 cm

Grijpafstand remhendel 7 cm 7 cm

Hoogte indien ingeklapt 81,5 cm 74 cm

Breedte indien ingeklapt 24 cm 24 cm

Lengte indien ingeklapt 65 cm 65 cm

Afmetingen voor vervoer (l × b × h) 
(excl. wielen en boodschappentas)

60 × 24 × 76 cm 60 × 24 × 72 cm

Gewicht voor vervoer (excl. wielen en boodschappentas) 5,6 kg 5,4 kg

Gewicht van product (incl. wielen en boodschappentas) 7,8 kg 7,6 kg

Gebruiksgebied Binnen en buiten

Artikelnr. 814600-kleurcode 814601-kleurcode

Zand

Geel

Zilver

Model M & S 
verkrijgbaar in:

Rood

Purper

Blauw

Turkoois

Zwart

Technische gegevens voor Troja Classic

Maat M (medium) S (small) X (extra small)

Aangeraden lengte gebruiker 150-200 cm 135-170 cm 125-160 cm

Maximaal gebruikersgewicht 165 kg 125 kg 80 kg

Maximaal laadvermogen netje 10 kg / 20 l 10 kg / 20 l 5 kg / 11 l

Hoogte van handgreep 78-100 cm 71-86 cm 67-79 cm

Breedte tussen handgrepen 47 cm 47 cm 37 cm

Handgrepen Anatomisch

Maximale lengte 65 cm 65 cm 65 cm

Maximale breedte 60 cm 60 cm 52 cm

Zitbreedte 45,5 cm 45,5 cm 36 cm

Zithoogte 62 cm 54 cm 50 cm

Draaicirkel 84 cm 84 cm 79 cm

Diameter wielen 20 cm 20 cm 20 cm

Breedte wielen 3,6 cm 3,6 cm 3,6 cm

Grijpafstand remhendel 6,5 cm 6,5 cm 6,5 cm

Hoogte indien ingeklapt 80 cm 74 cm 65 cm

Breedte indien ingeklapt 24 cm 24 cm 24 cm

Lengte indien ingeklapt 65 cm 65 cm 65 cm

Afmetingen voor vervoer (l × b × h) 65 × 24 × 80 cm 65 × 24 × 74 cm 65 × 24 × 65 cm

Gewicht van product  
(incl. wielen en netje)

6,8 kg 6,6 kg 6,1 kg

Gebruiksgebied Binnen en buiten

Artikelnr. 814750-kleurcode 814770-kleurcode 814740

Model X verkrijgbaar in:

Model S verkrijgbaar in:

Zilver

Zilver
(-000200)

Zilver
(-000120)

Wijnrood
(-000125)

Donkergrijs
(-000100)

Model M verkrijgbaar in:
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NIEUWNIEUW
Technische gegevens voor Olympos ATR

Maat M (medium) S (small)

Aangeraden lengte gebruiker 150-195 cm 140-170 cm

Maximaal gebruikersgewicht 150 kg 150 kg

Max. laadvermogen boodschappentas 15 kg / 12 l 15 kg / 10 l

Hoogte van handgreep 78,5-94,5 cm 70,5-86,5 cm

Breedte tussen middelpunten van handgrepen 49 cm 50 cm

Handgrepen Ergonomisch, verschillende vasthoudstanden 
(TOPRO Ergo Grip)

Maximale lengte 77 cm 77 cm

Maximale breedte 68 cm 68 cm

Zitbreedte 47 cm 47 cm

Zithoogte 61 cm 54,5 cm

Draaicirkel 97 cm 97 cm

Diameter wielen 28 cm / 23 cm 28 cm / 23 cm

Breedte wielen 4,2 cm 4,2 cm

Grijpafstand remhendel 7 cm 7 cm

Hoogte indien ingeklapt 87,5 cm 85 cm

Breedte indien ingeklapt 27 cm 27 cm

Lengte indien ingeklapt 77 cm 77 cm

Afmetingen voor vervoer (l × b × h) 77 × 27 × 87,5 cm 77 × 27 × 85 cm

Gewicht van product  
(incl. wielen en boodschappentas)

8,9 kg 8,7 kg

Gebruiksgebied Buiten

Artikelnr. met standard wielen 814300-kleurcode 81430-kleurcode

Artikelnr. met off-road wielen 814300-kleurcode 81430-kleurcode

Zand

Geel

Zilver

Model M & S 
verkrijgbaar in:

Rood

Purper

Blauw

Turkoois

Zwart

Technische gegevens voor Odyssé

Aangeraden lengte gebruiker 150-200 cm

Maximaal gebruikersgewicht 150 kg

Volume van boodschappentas 13-22,5 l

Max. last in boodschappentas 10 kg

Hoogte van handgreep 81,5-100 cm

Breedte tussen handgrepen 47 cm

Handgrepen Ergonomisch, verschillende vasthoudstanden 
(TOPRO Ergo Grip)

Maximale lengte 65 cm

Maximale breedte 60 cm

Zitbreedte 45,5 cm

Zithoogte 62 cm

Draaicirkel 84 cm

Diameter wielen 20 cm

Breedte wielen 3,6 cm

Grijpafstand remhendel 7 cm

Hoogte indien zijwaarts ingeklapt 81,5 cm

Afmetingen voor vervoer indien volledig ingeklapt  
(l × b × h)

75 × 24,5 × 44,5 cm

Gewicht voor vervoer  
(excl. wielen en boodschappentas)

6,0 kg

Gewicht van product  
(incl. wielen en boodschappentas)

8,2 kg

Gebruiksgebied Binnen en buiten

Artikelnr. Ultramarijn / wijnrood 815000 / 815002

Ultramarijn

Wijnrood

Verkrijgbaar in de kleuren:

GARANTIE

JAAR

GARANTIE

JAAR
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GARANTIE

JAAR

Kwaliteitsnormen 
NEN-EN-ISO ISO 9001 – kwaliteit 
NEN-EN-ISO ISO 14001 – milieu 
NEN-EN-ISO ISO 11199-2 – rollator 
NEN-EN-ISO ISO 10993-5 – biocompatibiliteit

104850-NL – Version 3, 2020-10

Noors ontwerp en geproduceerd in Noorwegen.

TOPRO streeft naar topkwaliteit en biedt een garantie  
van 7 jaar (exclusief montage).

Er kunnen tussen landen verschillen zijn wat betreft de 
 aangebrachte accessoires.

Wijzigingen voorbehouden op alle afbeeldingen, afmetingen en prijzen. Afwijkingen, kleurvariaties  
en  innovaties als gevolg van technische implementaties kunnen niet worden uitgesloten.

Premium rollators uit Noorwegen

Fabrikant:

TOPRO Industri AS 
Rambekkvegen 5 
2816 Gjøvik 
Noorwegen
Tel. (+47) 61 13 46 00 
E-Mail: info@topromobility.com 
Web: www.topromobility.com

Gedistribueerd door:

TOPRO Mobility B.V. 
C’Park Bata 
Europaplein 1 Gebouw 21 – unit 2.17 
5684 ZC BEST 
Tel: 06 27 288 801 
E-Mail: cs@topromobility.nl 
Web: www.topromobility.com

Voor dealers

topromobility.com


