Alevo modellen

ALEVO CARBON
Lichtgewicht rollator

ALEVO COUNTRY
Lichtgewicht rollator

• Materiaal Carbon
• Gebruikerslengte 1.59 - 1.90 m
• Totaal gewicht 6,0 kg*
• Max. gebruikersgewicht: 130 kg
• Frame kleur: Zwart

• Materiaal Aluminium
• Gebruikerslengte 1.59 - 1.90 m
• Totaal gewicht 6,3 kg | 6,8 kg*
• Max. gebruikersgewicht: 130 kg
• Frame kleur: Midnight blue of
Platinum

• Soepele banden
• Afneembare boodschappentas
• Comfort rugsteun

• Soepele profielbanden
• Afneembare boodschappentas
• Comfort Rugsteun

* Zonder boodschappentas en rugsteun.

CARBON
De Alevo Carbon brengt u in een nieuw
tijdperk van moderne rollators. Ontwikkeld door Bischoff & Bischoff, en ontworpen door Porsche Design Studio. Dankzij
het ultralichte Carbon materiaal weegt de
Alevo Carbon slechts 6,0 kg*! Met de Alevo
Carbon is het zeer gemakkelijk manoeuvreren en de rollator vouwt eenvoudig
samen in slechts één beweging vanuit
staande positie. De iconische aspecten
van het Porsche Design ontwerp zijn de
driehoekige vormen aan de zijkanten. De
structuur en het materiaal van deze driehoekige vormen verdelen de druk optimaal naar beneden. De vorm, het dubbele
kruisframe en de dubbele vergrendeling
garanderen de stabiliteit en veiligheid van
deze lichtgewicht Carbon rollator.

Dankzij de ergonomisch ontworpen
handgrepen ligt de Alevo Carbon veilig
en comfortabel in uw handen. De zes
verschillende hoogte-instellingen maken dat de Alevo Carbon geschikt is voor
elke lichaamslengte. De Alevo Carbon is
uitgerust met een dichte, gepolsterde
zitting en heeft een in hoogte verstelbare comfort rugsteun. De Alevo Carbon is
praktisch en bovendien erg chique: de
ontwerpers integreerden de remkabels
en reflectoren in het frame. Het frame van
de Alevo Carbon is zwart en de driehoek
is verkrijgbaar in verschillende kleuren
namelijk zilver, mokka of aubergine. Standaard is de Alevo Carbon ook voorzien van
een afneembare boodschappentas.

Veiligheid
Mobiliteit en veilige ondersteuning, stabiliteit ondanks
het lichte gewicht. Geïntegreerde reflectoren en remkabelszorgen voor alle nodige veiligheid.
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Geïntegreerde reflectoren

Geïntegreerde reflectoren bevinden zich aan
de zijkanten van de rollator, op het uiteinde van
de handvatten en er zijn reflectoren-strips in de
boodschappentas verwerkt. Een uniek concept
wat zorgt voor veiligheid bij gebruik op straat
tussen het overige verkeer.
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Geïntegreerde remkabels

De remkabels zijn geïntegreerd in het frame,
deze zijn dus bijna onzichtbaar en niet storend
wanneer u de rollator gebruikt. Bovendien kunnen de remkabels niet klem komen zitten bij het
inklappen.
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Drempelhulp

Druk de drempelhulp in met uw voet en de rollator kantelt iets naar achteren waardoor u met
gemak over stoepranden en ander oneffenheden in het wegdek loopt.
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Dubbel kruisframe

Het dubbele kruisframe is voorzien van een
dubbele vergrendeling. Het vergrendelingsmechanisme aan beide kanten geven een hoorbare “klik” bij het uitvouwen, zodat u weet dat de
rollator veilig uitgevouwen is.
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Comfort
Een wandeling door het park of door de stad, het
maakt allemaal niet uit. De Alevo Carbon is comfortabel
en handig voor elk dagelijks gebruik.
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Gepolsterde zitting

Even uitrusten op de dichte en gepolsterde
zitting is erg comfortabel.
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Ergonomische handvatten

De ergonomische handvatten zijn zo ontworpen
dat deze perfect in uw handen passen. Ook hierdoor is het lopen met de Alevo zeer comfortabel
en bovendien veilig.
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Verstelbare rugsteun

De gepolsterde rugsteun kan in hoogte worden
aangepast waardoor zitten erg comfortabel is.

4

Verstelbare duwstangen

De duwstangen kunnen in hoogte worden
versteld waardoor deze aan te passen zijn
aan elke gebruikerslengte.
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Design
Ontwikkeld door Bischoff & Bischoff en ontworpen door
de Porsche Design Studio. Zuiveren lijnen en sportieve
invloeden zorgen voor de elegantie van de Alevo rollator.
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Carbon frame

Het carbon frame zorgt voor een zeer licht gewicht van de rollator. Zonder boodschappentas
en rugsteun weegt deze rollator slechts 6.0 kg*.
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Parkeerrem

De handremmen zijn gemakkelijk vast te pakken, door deze omlaag te duwen zet u de rollator
in parkeerrem.
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Soepele wielen

Het ontwerp en de constructie in combinatie
met de eigenschappen van het materiaal, zorgen ervoor dat de wielen uitzonderlijk soepel
lopen en maximale tractie bieden tijdens het
lopen.
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Afneembare tas

De afneembare boodschappentas is lekker ruim
en kan 5 kg bagage meenemen. De handgrepen
aan de tas zijn geïntegreerd waardoor deze ook
afzonderlijk van de rollator kan worden gebruikt.
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ALEVO CARBON| Lichtgewicht rollator

Standaard

Optioneel

Parkeerrem

Dubbel kruisframe

Profiel banden

Stokhouder

In hoogte verstelbare
handvatten

In hoogte verstelbare
comfort rugsteun

Bidonhouder

Paraplu

Reflectoren

Drempelhulp

Slot

Naamplaatje

Technische gegevens:
Materiaal: Carbon
In hoogte verstelbare handvatten: 81 - 96 cm

Gepolsterde zitting

Afneembare tas

Zitting: 44,5 x 22 cm
Zithoogte 58,5 cm
Wielen: 200 x 35 mm PU
Draaicirkel: 122 cm
Gebruikerslengte: 1.59 - 190 m
Gebruikersgewicht: 130 kg

COUNTRY

De Alevo Country is de perfecte out-door rollator voor wandelingen in de natuur. Voorzien van
dikke profiel banden welke stabiliteit en een stevige grip bieden op oneffen grond of bospaden.
De in hoogte verstelbare comfort rugsteun geeft goede ondersteuning tijdens het zitten. De
afneembare boodschappentas biedt genoeg ruimte voor uw bagage. Ergonomisch gevormde
handvatten, een dubbel kruisframe met dubbele vergrendeling, geïntegreerde remkabels en
de opvallend zilver driehoeken zorgen voor de herkenbare en chique uitstraling. De Alevo
Country is gemaakt van aluminium en weegt slechts 6,3 | 6,8 kg*.

ALEVO COUNTRY| Lichtgewicht rollator

Standaard

Optioneel

Parkeerrem

Dubbel kruisframe

In hoogte verstelbare
handvatten

In hoogte verstelbare
comfort rugsteun

Reflectoren

Drempelhulp

Bidonhouder

Stokhouder

Slot

Paraplu

Naamplaatje

Technische gegevens:
Materiaal: Aluminium
In hoogte verstelbare handvatten:
81 - 96 cm

Gepolsterde zitting

Afneembare tas

Profiel banden

Zitting: 44 x 22 cm
Zithoogte: 51 cm | 58,5 cm
Wielen: 200 x 35 mm PU
Draaicirkel: 122 cm
Gebruikerslengte: 1.59 - 190 m
Gebruikersgewicht: 130 kg
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