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TIGER ROLLATOR

Dofinansowanie:  
P.123 NFZ – kod refundacji NFZ 

Udział własny (30%) 
Nowoczesny, pięknie zaprojektowany rolator dla 
wymagającego klienta ze stabilizacją przedramion
aluminiowa konstrukcja, pozwala asystować przy staniu i
chodzeniu osobom z niepełnosprawnością lub starszy
Podpórka jest zwrotna, poręczna i bardzo funkcjonalna. Jej 
maksymalne obciążenie wynosi 150 kg, a do torby 
schować zakupy lub inne przedmioty o wadze do 5 kg. Dzięki 
konstrukcji krzyżakowej łatwo ją złożyć do transportu lub 
przechowywania. 

Tiger wyposażony jest w komfortowe wykonane z miękkiej 
pianki, regulowane na wysokość podłokietniki z łatwym 
dostępem do dźwigni hamulcowych. Dodatkową zaletą jest 
miękkie siedzisko, co umożliwia użytkownikowi odpoczynek 
w trakcie chodzenia lub wyprawy na zakupy, czy przechadzki 
po parku.  
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ROLLATOR 

Nowoczesny, pięknie zaprojektowany rolator dla 
ze stabilizacją przedramion. Lekka 

pozwala asystować przy staniu i 
z niepełnosprawnością lub starszym. 

Podpórka jest zwrotna, poręczna i bardzo funkcjonalna. Jej 
maksymalne obciążenie wynosi 150 kg, a do torby możemy 
schować zakupy lub inne przedmioty o wadze do 5 kg. Dzięki 
konstrukcji krzyżakowej łatwo ją złożyć do transportu lub 

komfortowe wykonane z miękkiej 
pianki, regulowane na wysokość podłokietniki z łatwym 

m do dźwigni hamulcowych. Dodatkową zaletą jest 
miękkie siedzisko, co umożliwia użytkownikowi odpoczynek 
w trakcie chodzenia lub wyprawy na zakupy, czy przechadzki 

 

 
PARAMETRY TECHNICZNE

materiał wykonania 

wysokość całkowita 
podpórki / uchwytów do 
pchania (regulowana) 

szerokość całkowita 

szerokość całkowita  
(po złożeniu) 

długość całkowita 

wysokość siedziska  
nad podłoże 

szerokość siedziska 

rozmiar kół 

maksymalne obciążenie 
podpórki 

maksymalne obciążenie 
torby 

waga 

hamulce 
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PARAMETRY TECHNICZNE 

aluminium 

podpórki / uchwytów do 95 – 120 cm 

62 cm 

22,5 cm 

66 cm 

62 cm 

46 cm 

200 x 35 mm 

150 kg 

5 kg 

9,5 kg 

2 hamulce  
z blokadą 
postojową 


