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Den perfekte kombinasjonen for et aktivt liv
Ser du etter en rullator som passer din livsstil og som tillater deg å gå trygt og komfortabelt på alle 
underlag? Da er Gemino 60, med sine store, myke hjul, det perfekte valget for deg. Sunrise Medicals nye 
rullator er utviklet for aktiv bruk og optimal komfort – lett i vekt og samtidig bunnsolid. Å rusle gjennom 
brosteinsbelagte gater i gamlebyen, nyte en tur i skogen eller rett og slett forsere terskler innendørs – alt 
er mye enklere med Gemino 60.

Selvfølgelig tilbyr Gemino 60 i tillegg den samme kvaliteten og de funksjonelle fordelene som Sunrise 
Medicals prisvinnende rullator Gemino 30. 
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Optimal komfort. En ny opplevelse.
Gemino 60 er utviklet med tanke på din komfort og glede. Materialer av høy kvalitet og store, myke hjul sikrer 
komfortabel gange både innendørs og utendørs. Det større fotavtrykket gir maksimal stabilitet, samtidig som 
rammen tilbyr ekstra gangplass og et bredere sete. Mye som skal fraktes med? Den praktiske kurven takler 
opp til 10 kg. Du kan også velge veske med skulderstropp – stilfull, sikker og enkel å bære.

Gemino 60 leveres i to størrelser og kan enkelt tilpasses til ønsket høyde. Memory funksjonen sikrer at de 
ergonomiske kjørehåndtakene alltid er i riktig høyde for trygg og komfortabel gange. Gemino 60 har et unikt 
låsesystem som gjør rullatoren veldig enkel å transportere og kompakt å lagre. Visste du at du også trygt kan 
manøvrere i trange omgivelser når rullatoren er (delvis) sammenslått? Prøv Gemino 60 og oppdag hvor enkel 
og fornøyelig gange kan være.

Gemino 60  150 - 200 cm
Gemino 60 M  135 - 170 cm

150 kg
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Maksimal sikkerhet. Overalt.

Hvor enn du går vil du føle deg trygg med Gemino 60. Den solide, ekstra brede og lange rammen, 
sammen med store, myke hjul, sikrer overlegen stabilitet og sikkerhet, også på ujevnt underlag. 
Fortauskanter, brostein, skogssti eller rett og slett terskelen hjemme? Gemino 60 takler alle utfordringer 
med letthet. Selvfølgelig tåler den også ekstra belastning.

Sunrise Medical er opptatt av din sikkerhet. Det er årsaken til at Gemino 60 har mange smarte løsninger. 
Ergonomiske håndgrep med bremser som er lette å nå sikrer optimal støtte og enkel bruk av bremsen. 
Vippestuss gjør det enkelt å forsere trinn eller terksler. Kantavviseren hjelper deg å passere hindringer 
uten fare for å henge seg fast. Skal du ut en tur på kvelden? Integrerte refl ekser på alle sider sikrer at du 
er synlig i mørket. For ekstra sikkerhet kan rullatoren utstyres med lykt. Så uansett hvor du ønsker å 
bevege deg vil Gemino 60 gi maksimal trygghet og sikkerhet, slik at du kan glede deg over en aktiv livsstil.
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Stort utvalg tilbehør. Muligheter.
Gemino 60 er ikke bare enkel å tilpasse. Rullatoren leveres med et stort utvalg funksjonelle tilbehør for 
en enklere hverdag. En stilfull veske, en praktisk krykkeholder, en komfortabel ryggstøtte eller en lykt for 
ekstra sikkerhet? Velg det tilbehøret som passer dine behov og din livsstil.

Paraply

Krykkeholder

Universalbrakett

Ryggstøtte

Veske med 
oksygenfl askeholder*

Lykt

Serveringsbrett

Infusjonsstativ

Veske avansert*

*Ikke tilgjengelig til Gemino 60M.
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SPESIFIKASJONER Gemino 60 Gemino 60M
Maks brukervekt kg 150 150

Anbefalt brukerhøyde cm 150-200 135-170

Maks vekt i kurv kg 10 10

Total lengde cm 74 74

Total bredde cm 64 64

Total vekt med kurv kg 8.8 8.7

Bredde mellom midten av håndtakene cm 51 51

Setehøyde cm 62 53

Total høyde cm 76 - 95 73 - 83

Total høyde sammenlagt cm 84 80

Diameter forhjul cm 28 x 42 28 x 42

Diameter bakhjul cm 23 x 42 23 x 42

Vendediameter cm 95 95

EN 12182

ISO 11199-2



Sunrise Medical AS
Delitoppen 3
1540 Vestby
Norway
T: +47 66963800
E: post@sunrisemedical.no
www.SunriseMedical.no

Sunrise M
edical pursues a policy of continuous product im

provem
ent. Consequently, the actual product m

ay deviate from
 the inform

ation contained in this brochure. C-August 2017


