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Active - for deg med en aktiv hverdag

Trygghet i dine hender

Active er spesielt designet for deg
som er og vil forbli, aktiv.
Active er stødig og solid bygd, har store
fremhjul som tar deg lett over de fleste
underlag, og et trygt og behagelig sete
når du vil ta deg en pust i bakken.
En perfekt følgesvenn for turer ute i det
fri eller der du måtte ønske å ferdes.

En rullator skal være en trygg og god
følgesvenn. Derfor har vi vurdert alle
funksjoner med tanke på din sikkerhet og
komfort, slik at du kan fortsette å være
aktiv -uten bekymringer, ute som inne.

For en aktiv hverdag

Store Hjul – Perfekt for
utendørs bruk i de fleste
terreng. Det gjør rullatoren
ekstra stødig og trygg
på ujevnt underlag.

Skjulte bremsekabler – Med
vårt interne bremsesystem
slipper du løse bremsekabler
som hekter seg fast eller drar
med seg løse gjenstander
når du går forbi -mye
sikrere, og litt penere!
Sammenfolding – Med
bare en enkel bevegelse er
Active sammenfoldet, låst,
og blir stående oppreist slik
at du enkelt kan parkere
den der du måtte ønske.

Active er designet på Hamar, av et
Access-team med fokus på sikkerhet,
komfort og brukervennlighet, slik at
så mange som mulig kan fortsette
å nyte en sunn og aktiv livsstil.

Passer alle – Active kan
enkelt justeres helt fra
78 til 100 cm. Slik kan
du vere sikker på at du
finner den høyden som
passer akkurat deg.
Enkle justeringer – som man
kan gjøre selv, uten bruk av
verktøy, og ingen løse deler
som kan falle av. Justeringene
er merket med rødt, i tillegg
til at vi har plassert en ekstra
brukerveiledning under setet.

God ergonomi – Active
er designet slik at du har
god plass inne i rammen til
lange stødige skritt, samtidig
som den oppfordrer til en
god oppreist holdning,
som vil ta vare på både
deg og din rygg.
Trygge løsninger – Vi har
merket høydenivåene
med tall slik at du er sikker
på å ha riktig høyde, på
begge sider, og disse
klikker inn i en trygg, låst
posisjon, der de skal være.
Et sete for alle – Fordi vi
er alle forskjellige har vi
designet et høydejusterbart
sete som er så ergonomisk
korrekt som mulig. Du kan
sitte høyt ved kjøkkenbenken
eller lavere ute i hagen og
slappe av. Valget er ditt!
Praktisk tilnærming - Det er
viktig å kunne komme til der
du ferdes til daglig. Løft opp
setet, ta ut kurven og gå inn i
rullatoren, så er du helt intill
benker o.l. uten å mått bøye
deg i en ubehagelig stilling.
Kantklatrer – Vi anbefaler
å bruke den enkle
kantklatreren når du skal
over terskler eller kanter.
Silk unngår du å måtte løfte
rullatoren med ryggen
din - tryggere og bedre.
Active blir selvfølgelig levert ferdig
sammensatt, så det er bare å ta rullatoren
ut av esken og komme seg ut på tur!

Visste du at..
Active har vunnet
Norsk Design råd’s pris
for God Design.

www.active-walker.com/norsk
Besøk vår Active nettside, og ikke glem å se
vår helt nye produkt video som viser deg
hvordan du kan bruke Active i hverdagen.

Her er noen av juryens uttalelser:
“Active rullator har løst mange brukerutfordringer
på en bedre måte enn konkurrentene..
Gode detaljer.. et grundig gjennomført
produkt med et sporty utseende tilpasset
en kresen og aktiv brukergruppe.”
Access rullatorene har blitt ekstremt godt
motatt også utenfor Norges grenser, og
blir nå solgt i over 30 land verden over.
Den internasjonale standarden for rullatorer
(ISO 11199-2) krever at “Rullatorer som er
produsert for utendørsbruk skal ha forhjul
med en diameter på minst 180mm“.
Active rullatoren overgår standarden og har
en hjul omkrets på 250mm diameter.
Active har en mengde nyttige tilbehør, her
er et lite utvalg av det vi har å tilby:
Active Putesett
Med disse fargerike putene
som kommer i sort, blått, rødt,
grønt, rosa, gult og oransje kan
du sette ditt eget personlige
preg på rullatoren, samtidig
som du sitter ekstra godt.
Active Skisett
Vi vet hvor vanskelig det kan
være å komme seg frem
på vinterføre, og har derfor
utviklet en helt enkel skiløsning,
beregnet på norske forhold.
Active Ryggstøtte
En praktisk ryggstøtte som
følger setet og dets forskjellige
posisjoner, slik at du alltid sitter
slik du skal - trygt og behagelig.

Silje Holvik, Produktsjef
T: 0047 405 66 33 6
E: rollator@accessvital.no
W: active-walker.com
Teknisk informasjon:
Kg/cm
Type

Access Active

Dimensjoner

60 x 72 x 78-100cm

Sammenfoldet

60 x 46 x 85cm

Vekt

9

Brukervekt

125kg

Fremhjul

25cm

Bakhjul

20cm

Setehøyde

50-63cm

Hold på en sunn og aktiv livsstil
- med Active

