
Andre ting du bør overveje:

Bemærk: Max vægt er 130 kg. Håndtagshøjden på Kompakt er 79-91 cm og Klassisk og Komfort 80-95 cm. 
Hvis dit mål fra gulv til håndled ikke er indenfor disse mål, så er rollatoren sandsynligvis ikke et godt match.

Sædehøjde 
Den væsentligste forskel mellem Kompakt og Klassisk er sædehøjden. 
Jo hørere sædet er, jo nemmere er det at sætte sig og rejse sig fra sædet.

Kropsform og fleksibilitet 
Det ergonomiske design af håndtagene betyder, at de er mere snævre i toppen.
Dette betyder også, at selvom sædebredden på skemaet passer, kan det være du skal 
lave lidt salsabevægelser omkring håndtagene, for at komme ned i sædet. 
Hvis du ikke føler dig komfortabel eller fleksibel nok til dette, så vil vi anbefale at vælge en 
bredere model.

Brug af sædet 
Det betyder noget for dit valg af størrelse hvor meget du bruger sædet på din rollator. 
Hvis du har behov for sædet for hyppige pauser, vil et bredere sæde være det mest kom-
fortable valg. Hvis du ikke kommer til at bruge sædet særlig meget og du er okay med 
at lave lidt salsabevægelser for at komme ned i sædet, så vil en smallere model være et 
godt match.

Indendørs versus udendørs
Hvis du planlægger at bruge rollatoren mest indendørs, med en stol i nærheden, og 
smalle døråbninger, vil vi anbefale en smallere model idet den fylder mindst og har bedre 
mulighed for at komme gennem døråbningerne. 

Carbon Ultralight Størrelsesguide

Dette er en guide, som kan hjælpe dig med at beslutte hvilken af de tre størrelser 
Carbon Ultralight der vil passe dig bedst. 
Brug størrelsesguiden nedenfor til at måle og sammenligne med din kropstype og læs derefter 
de andre punkter, som du bør overveje før du vælger. 
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