
Rullator med unik funksjonalitet og fleksibilitet  
Gemino 20 er en meget stabil, sammenleggbar rullator. Gemino 20 leveres i tre størrelser 
slik at du enkelt finner den rullatoren som passer deg. 

Gemino 20 har ergonomisk utformende håndtak med integrerte bremser. Lav egenvekt 
og små utvendige mål sammenlagt gjør Gemino 20 enkel å frakte med seg.
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Trygghet, støtte og stabilitet 

Det unike designet gir en meget stabil ramme 
- du ferdes trygt i alle miljøer. Når du trenger 
en hvil, har Gemino 20 et sete med en god 
og bred sitteflate. Setet og kurven er laget i 
et gjennomsiktig materiale, slik at du har full 
kontroll på underlaget foran rullatoren.

Riktig og komfortabel gåstilling

Med et enkelt håndgrep reguleres Gemino 
20 i riktig høyde. Håndtaket er utstyrt med 
memoryfunksjon, som sikrer riktig høyde 
hver gang. Brems og kjørehåndtak er utfor-
met for enkel og komfortabel betjening.

Sikker og smidig i bruk

Integrerte høykvalitetsreflekser gjør Gemino 
20 svært synlig i trafikken. Unik bremsekloss-
design gjør at bremsene låser hjulene svært godt. 
Vippestussens utforming gjør det meget enkelt 
å forsere hindringer som fortauskanter og dør-
terskler. En unik kantavviser gjør det tryggere å 
passere dørkarmer, bordben og annet inventar 
- uten fare for å sette seg fast med bakhjulene. 

Transport og lagring

Gemino 20 er svært enkel å slå sammen, 
og har en unik lås som låser rullatoren i 
oppslått eller sammenslått stilling. Når rull-
atoren er låst sammenslått, er den, med 
sine små ytre mål og lave vekt, svært enkel 
å transportere og kompakt å lagre.

SPESIFIKASJONER Gemino 20 Gemino 20M Gemino 20S
Maks brukervekt kg 150 130 125

Anbefalt brukerhøyde cm 150 - 200 135 - 170 125 - 165

Maks vekt i kurv kg 5 5 5

Total lengde cm 65 65 68

Total bredde cm 60 60 65

Total vekt med kurv kg 7,1 6,9 6,7

Bredde mellom midten av  
håndtakene

cm 47 47 42

Setehøyde cm 62 55 48

Total høyde cm 78 - 100 69 - 88 65 - 77

Total høyde sammenlagt cm 80 76 69

Snu-diameter cm 84 84 79

Gemino - design

Tingene vi omgir oss med er viktig for            
hvordan vi oppfattes. Geminos design appel-
lerer til både eldre og yngre brukergrupper. 


