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O original

Trusted Solutions,
Passionate People®

Desenhado para os utilizadores que procuram um andarilho
fiável e de elevada qualidade. Um andarilho de segmento
superior, mais leve e muito funcional com uma performance no
exterior surpreendente!
O Dolomite Legacy oferece um espaço amplo para caminhar,
facilita a mobilidade em fase de reabilitação da marcha e ainda
para caminhadas mais longas.

Características e Opções

Assento e rodas
O assento rebatível, anti
deslizante e cómodo oferece um
apoio seguro para o utilizador.
As forquetas estreitas e
rodas giratórias facilitam o
manuseamento do andarilho e o
acesso a espaços mais estreitos.
Fornecido de série com cesto e
tabuleiro acrílico.

Dobrável
Basta agarrar na pega e elevar
o andarilho para ele se encartar.
Não podia ser mais fácil ! Evita
que o utilizador tenha que se
baixar para dobrar o andarilho e
perca o equilíbrio.

Peça de ajuda à
travagem
Para utilizadores
com pouca força nas
mãos.
Cod. 12651

Suporte de botija de
oxigénio
Para ser fixado no
centro do andarilho
para continuar
a permitir boa
manobrabilidade.
Cod. 12682-25

Suporte de Bengala
Cod. 12606

Redutor de
velocidade
Uma opção segura
para a reabilitação
prudente da marcha.
Cod. 13041-21

Tira de encosto

Trepa Passeios

Suporte cómodo
e seguro para
descansar. Monta-se
nos punhos.
Cod. 12510

Facilita a
ultrapassagem de
passeios ou outros
obstáculos.
Monta-se do lado
direito.
Cod. 12560-21

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

12050-37-24DA

WIDTH BETWEEN OUTSIDE
WHEELS

600 mm

Peso max.
utilizador

Profundidade
Total

720 mm

Largura entre
rodas

WIDTH BETWEEN WHEELS

455 mm

Altura total

Altura
assento/chão

835 - 920 mm

620 mm

Largura punho a
punho

WIDTH BETWEEN HANDLES

420 mm

Diâmetro das
rodas

200 mm

Peso

MAX. USER WEIGHT

7,6 kg

Cor
Azul Ral 5022

12050-37-24DA

125 kg

245

