D
Jazz II

Conciliar estilo e funcionalidade

Trusted Solutions,
Passionate People®

O Dolomite Jazz II é um andarilho inovador e leve desenvolvido para
garantir excelente suporte e estabilidade durante a marcha. Tanto em
ambientes interiores como em ambientes exteriores, este andarilho oferece
várias vantagens que o tornam um dos melhores companheiros durante as
deslocações.

Características e Opções

Cesto e assento almofadado

Pisa pés/Trepa passeios

Tabuleiro

Encarte fácil

De série.Muito fácil de remover, o cesto
pode ser utilizado como cesto de
compras. O assento rígido é almofadado
para maior segurança e conforto.

De série.Ideal para
ultrapassar passeios ou
outros obstáculos. O pisa
pés pode ser utilizado do
lado direito ou esquerdo.

Opcional. É fácil de
colocação e remoção.
Garante o transporte
seguro de objetos.

Encartado, o Dolomite
Jazz II fica estreito, fácil
de alojar em qualquer
lugar na posição de pé.

Cesto Redondo

Tira de encosto

Opcional. Duas cores à escolha, cinza ou
vermelho. (a confirmar disponibilidade)

Opção sem acréscimo.
Para maior apoio e
segurança quando sentado
no andarilho. Disponível,
para maior conforto,
um reforço almofadado
(opcional com acréscimo).

Suporte de bangala/
canadiana

Redutor de velocidade
(par)

Opcional. Assegura o
transporte seguro de uma
bengala ou canadiana.

Opcional. Para maior
segurança e controlo na
condução do andarilho.

Absoluta perfeição

Elegância

O Dolomite Jazz II apresenta-se com um sistema de encarte
muito inovador, suave e prático. O design foi pensado para fácil
manuseamento, maior ergonomia e conforto. O andarilho Dolomite
Jazz II oferece um espaço amplo para caminhar livremente e uns
punhos anátomicos para aliviar pressões, reguláveis em altura, com
possibilidade de memorizar um tamanho pré- definido.

Design moderno, com a estrutura de cor antracite com
toques de cinza claro, o andarilho Dolomite
Jazz II é leve, discreto e elegante. Vai-se integrar
muito naturalmente nas atividades da vida diária.
Os cabos do sistema de travagem estão inseridos
nos tubos dos punhos para maior discrição e evitar
incómodos.

Dados Técnicos
Para mais informação pré-venda sobre este produto, incluindo o manual de utilizador, por favor visite o site da Invacare
Portugal.
Largura total

Jazz 610
Jazz 510

WIDTH BETWEEN OUTSIDE
WHEELS

Profundidade
total

595 mm

690 mm

595 mm

690 mm

Peso max.
utilizador

Largura total
encartado

Altura total

Altura
assento/chão

510 mm

750 – 1000 mm

610 mm

510 mm

650 – 800 mm

510 mm

Largura entre
rodas

WIDTH BETWEEN WHEELS

Largura entre
punhos

WIDTH BETWEEN HANDLES

Diâmetro das
rodas

450 mm

200 mm

450 mm

200 mm

Peso

MAX. USER WEIGHT

7,8 kg
7,5 kg

Cor da estrutura
Cinza antracite

Jazz 610 / 510

150 kg

215 mm

www.dolomitejazz.com
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