
Rullator
GEMINO 30 S

Rullatoren for barn i lek og bevegelse 
Stabil, trygg og komfortabel rullator til barn. Gemino 30 S er enkel å tilpasse,           
har lav vekt og er enkel å frakte med seg.
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Gemino 30 S kan leveres med SpeedControl. SpeedControl gir ikke gir motstand ved normal gange, men slår inn 
med motstand ved en bestemt hastighet. Motstanden kan justeres.

Smarte detaljer

De anatomisk utformede kjørehåndtakene med 
brems gjør rullatoren enkel å betjene. Kurven 
og setet har gjennomsiktig nett slik at du kan se 
bakken når du går. Med innebygde reflekser foran, 
bak og på sidene er Gemino 30 S synlig i trafikk-
bildet. Kantavviser gjør at Gemino 30 S ikke 
hekter på dørkarmer og lignende. 
Gemino 30 S er utstyrt med slepebrems som er 
enkel å regulere og som ikke sliter på dekkene.

Din unike Gemino

Gemino 30 S leveres i ulike farger: grå, blå 
og rosa. Den har tøffe bager med farger som 
harmonerer med rullatorfargene. Gemino 30 S 
har et stort tilbørsprogram for å møte den 
enkeltes behov; ryggstropp for stabilitet 
når du skal sitte, krykkeholder, serverings-
brett, paraply, veske for oksygenbeholder, 
infusjonsholder, enhåndsbrems og lykt.

Design

Tingene vi omgir oss med er viktig for hvor-
dan vi oppfattes. Geminos design appel-
erer til både gutter og jenter. Gemino 
har vunnet de to prestisjetunge inter-
nasjonale designprisene: Red dot og iF.

SPESIFIKASJONER Gemino 30 S
Maks brukervekt kg 125

Anbefalt brukerhøyde cm 125 - 165

Maks vekt i kurv kg 5

Total lengde cm 68

Total bredde cm 55

Total vekt med kurv kg 6,7

Bredde mellom midten av håndtakene cm 42

Setehøyde cm 48

Total høyde cm 65 - 77

Total høyde sammenlagt cm 69

Snu-diameter cm 79

Vedlikehold, gjenbruk og miljø

Gemino 30 S er designet med tanke på lang 
levetid, noe som er den beste måten å redusere 
avfallsmengden og spare miljøet. Hoveddelen 
av rullatoren er aluminium med en slitesterk 
hardeloksert overflate som er lett å holde ren.
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