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Grillo Mini - Konvertibel ramme fra LUKKET til ÅPEN front
eller fra ÅPEN til LUKKET front

Grillo Mini 
Nå også med 
ÅPEN FRONT

Product registered
FDA USA

Product
marked



CBA
VIKTIG:
Sørg for at målet A angitt i figur, ikke 
overstiger det måle området som er 
angitt mellom fot - hoftestøtte 
(42 - 61 cm)Vekt kg.  13,5   MAX. LAST kg. 35

BRUKER HØYDE (C): 
min cm 75
max cm 95

fra  53 cm til 79 cm

 926   
Bøylehåndtak Grillo mini

 809   
Armstøtter Grillo mini

 937   Grillo lukket front Multi-

justerbare håndtak Grillo mini

 943   
Armstropper Grillo mini

 923   Ledsagerhåndtak 

justerbar høyde

 894   Ryggbelte 

Grillo mini lukket front

 937   
Pedal for parkeringsbrems

 890   Bendeler høyde-

justerbar Grillo mini

 824   Bord Grillo åpen front

 865   Hodestøtte justerbar
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Tilbehør Grillo mini

Info Grillo mini og tilleggsutstyr

Gå- og ståtreningshjelpemiddel 
Grillo er et ganghjelpemidddel utviklet for å hjelpe og/eller
gjøre det enklere for en bruker å kunne bevege seg.

Unikt design med patentert trinnløs høydejustering, som  
gir konstant senter av tyngdepunkt i alle høyder, gjør Grillo 
unik  vedrørende sikkerhet og eleganse.

Et bredt spekter av justeringsmuligheter og støtter gjør 
det lett å montere og tilpasse de ulike brukers behov.



Grillo er et 
ganghjelpemidddel 
utviklet for å hjelpe og 
/ eller gjøre det enklere 
for en bruker å kunne 
bevege seg.

Sitt opprinnelige design 
med sin patenterte 
høydejustering, gjør 
Grillo unikt vedrørende 
sikkerhet og eleganse.

Sitt brede spekter av 
justeringer og støtter 
gjør det lett å montere 
og tilpasse de ulike 
brukers behov.

7 versjoner

2 modeller: Åpen front eller lukket 

front

en og samme ramme

sammenleggbar ramme

Gå trener med stabilt senter for 

tyngdepunktet 

nøyaktige og kontinuerlige 

justeringer

utskiftbare komponenter
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mini
Small

Medium

Large

size Zero                            size OneTwo                size ThreeFour                              size Five
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For brukere som trenger kroppstøtte og hoftestøtte og en forover referanse. 
To uavhengige støtter (Hofte og Kroppstøtte) gjør det lett å tilpasse 
kroppstilling, slik at brukeren blir oppmuntret til å gå fremover og øve opp 
et positivt gangmønster.

Tilgjengelig for størrelsene Small (OneTwo), Medium (Threefour)  
og Large (Five)

Lukket front PT  
versjon med hofte og kroppstøtte

Gåsele
Støtter bruker etter behov,  
behagelig i bruk uten press.

Bøylehåndtak
Justeres for å gi brukeren et 
festepunkt, som gir en følelse 
av økt sikkerhet.

Kroppstøtte
Justeres for å gi bruker stabilitet og 
god balanse.

Hoftestøtte
Støtte til bekkenet for å gi  
trygghet og stabilitet.
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Armstøtte
Gir ergonomisk støtte til armene. 
Dette hjelper bruker til bedre 
kontroll av overkroppen.
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Hoftestøtte
Støtte til bekkenet , gir  
trygghet og stabilitet

For brukere som trenger hoftestøtte og som har delvis 
kroppskontroll. Ved hjelp av armstøtter vil bruker 
lettere ha kontroll på overkroppen.

Tilgjengelig for størrelsene Small (OneTwo), Medium 
(ThreeFour) og Large (Five)

Lukket front PA 
versjon med hoftestøtte og armstøtter

Gåsele
Støtter bruker etter behov,  
behagelig i bruk uten press.
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Håndtak
Justeres for å gi brukeren et 
festepunkt, som gir en følelse 
av økt sikkerhet.

Åpen front PT versjon
med hoftestøtte og kroppstøtte
For brukere som trenger kropp og hoftestøtte, gir fri bevegelse fremover 
uten hindringer.(Åpen front) 
To uavhengige støtter (Hofte og Kroppstøtte) gjør det lett å tilpasse 
kroppstilling, slik at brukeren blir oppmuntret til å gå fremover og øve 
opp et positivt gangmønster.

Tilgjengelig for Small (OneTwo), Medium (ThreeFour) og Large (Five)

page 7

Gåsele
Støtter bruker etter behov,  
behagelig i bruk uten press.

Kroppstøtte
Kan justeres for å gi bruker 
stabilitet og god balanse.

Hoftestøtte
Støtte for bekkenet for å gi  
trygghet og stabilitet.
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Gir støtte til hofte og armene. Det er for brukere som 
har god kontroll på overkroppen.

Tilgjengelig for størrelsene Small (OneTwo), Medium 
(ThreeFour) og Large (Five

Åpen front PA versjon
med hoftestøtte og armstøtter

page 8

Hoftestøtte
Støtte for bekkenet , gir  
trygghet og stabilitet

Gåsele
Støtter bruker etter behov,  
behagelig i bruk uten press.

Armstøtte
Gir ergonomisk støtte til armene. 
Dette hjelper bruker til å få bedre 
kontroll på overkroppen.



Ronda AS, Randabergveien 308, 4070 RANDABERG NORWAY  +47 51 58 87 80   www.ronda.no

page 9

Åpen front SA versjon
med armstøtte, korsryggstøtte og  
klappsete.

Ryggstøtte
Oppfordrer til bedre motorisk 
kontroll/koordinasjon, som 
inspirerer til mer gange / turgåing.

Klappsete
Gir solid støtte ved behov; det kan 
slås sammen mens du går.

For brukere som har delvis kroppskontroll. Arm støtter hjelper 
brukeren til å kontrollere øvre del av kroppen og å manøvrere 
rullatoren.

Tilgjengelig for størrelsene Small (OneTwo), Medium 
(ThreeFour) og Large (Five)

Armstøtter
Gir ergonomisk støtte til armene. 
Dette hjelper bruker til bedre 
kontroll av overkroppen.
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Åpen front P versjon
med hoftestøtte, håndtak og gåsele
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Gir støtte til hofte / bekken. Det er for brukere som 
har en ganske god kroppskontroll.

Tilgjengelig for størrelsene Small (OneTwo), 
Medium (ThreeFour) og Large (Five)

Hoftestøtte
Støtte for bekkenet , gir  
trygghet og stabilitet

Gåsele
Støtter bruker etter behov,  
behagelig i bruk uten press.

Håndtak
Støtter armene og gir et godt 
grep for styring av rullatoren.
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Åpen front L versjon
med korsryggstøtte og håndtak

Ryggstøtte
Oppfordrer til bedre motorisk 
kontroll/koordinasjon, som 
inspirerer til mer gange / turgåing.

For brukere med tilstrekkelig kontroll på overkropp og 
hofte, som kun trenger en korsryggstøtte og håndtak for å 
støtte seg til oppreist stilling.

Tilgjengelig for størrelsene Small (OneTwo), Medium 
(ThreeFour)

Håndtak
Gir et godt grep for styring av 
rullatoren.



INTER
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T
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Et bredt utvalg av høyderegulering:
35 cm størrelse Small (OneTwo)
49 cm størrelse Medium (ThreeFour)
54 cm størrelse Large (Five)

Den patenterte gassfjær for 

høydejustering åpner for 

stillingskorrigering uten å endre 

brukerens posisjon (tyngdepunkt), 

både i statisk og dynamisk fase. 

Systemet med høydejustering med 

konstant tyngdepunkt, betyr at Grillo 

vil følge veksten av bruker i lang tid 

med en  størrelse Grillo.

Konstant 
senter av tyngdepunkt

Brukers 
tyngdepunkt 
forblir 
konstant under 
høydejustering 
av rammen.

patentert 
høyde 

regulering 
system
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Disse allsidige støtter er komfortable og gir god kontroll. De etterligner måten  
en forelder vil holde et barn, som gir en følelse av støtte og sikkerhet.
De er fullt justerbare i bredde, høyde og tilt både framover og bakover.

regulerbar 
ergonomisk 
hofte og 
kroppstøtte

2 uavhengige 
støtter

Regulerbar tilt i høyde (hoftestøtte størrelse Fem-
Large: justerbar sammen med ram-
men)

omkrets og bredde forover og bakover page 13
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hurtig justering 

Alle justeringer er gjort med spaker eller håndtak 
uten behov for verktøy.
Justeringer gjøres raskt og sikkert, og kan gjøres 
med bruker i rullator.
Alle komponenter er utskiftbare og kan legges til 
eller fjernes.

måleskala på alle justeringer
På alle justerbare støtter er det påført måleskala. 
Dette gir informasjon om innstilling som kan noteres 
etter at utstyret er tilpasset for en bruker.
Dersom ny bruker skal overta utstyret, settes alle 
støtter til innstilling 0 (null) på skala. Med dette har 
man beste utgangspunkt for ny tilpasning. 

enkel og rask å legge sammen

Grillo kan legges sammen i en enkel operasjon.
Den reduseres til et transportvennlig format. 
Den kan legges sammen uten behov for å fjerne noen 
komponenter.

åpne spaken juster til ønsket høyde feste spaken

page 14
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Ormesa designer hjul som er egnet 
for alle underlag 
 
Hjulets profil gir økt stabilitet og komfort på alle underlag, 
og de er slitesterke.
Bakhjul med:
- Ryggesperre: enkel og rask å bruke. Hindrer hjulet 

for å gå bakover. Det er anbefalt for brukere 
  som har nedsatt hode og kroppskontroll, og for 

pasienter som bruker hjelpemiddel for første gang.
- Slepebrems: reduserer hastigheten av bevegelsen  

4 nivåer av justeringer.
- Kompatibel med håndbrems (Tilleggsutstyr)
- Parkeringsbrems: nyttig når du skal plassere bruker 

inn i rullator og under transport av rullator.

Svingbare fronthjul med:
- Retnings lås: hindrer framhjulene i å svinge og garanterer  

en lineær stabilitet.(Unngå å gå sidelengs)
  Det hjelper bruker å fokusere til å gå på en rett linje.
- Det er mulig å endre til svingbare hjul bak,  

og faste hjul framme.

Ergonomisk gåsele

Har en liten abduksjonseffekt uten å legge noe press 
på genital-lyske nivå. Den er laget for å garantere 
maksimal komfort og sikkerhet. Den er justerbar,  
lett å fjerne og kan vaskes i maskin. 
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Høyde og tilt justerbar.
(Kun for lukket front) 

bredt spekter 
av utbyttbare 
komponenter

Allsidig
og justerbar

regulerbar i høyde, 
bredde, dybde, tilt 
og retning. 
Den kan også plas-
seres på den ytre 
delen av håndtaket     
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(Kun for Åpen front Grillo)
Justerbare håndtak.Uavhengig 
regulerbare.

(kun for Åpen front Grillo størrelse 
Small (OneTwo) og Medium 
 (ThreeFour) 

Klappsete kan justeres i høyden.
Det kan brukes på  størrelser OneTwo 
og ThreeFour, både som bekkenstøtte 
og korsryggstøtte. 
Det gir en sikker støtte ved behov, og 
kan klappes sammen under gange.

809  Armstøtte

925  Kroppstøtte 926  Bøylehåndtak

824  Bord

919  Korsryggstøtte 918  Klappsete

810  Vekt / lodd (Ekstra)929  Pedaler for 
          parkeringsbrems Grillo Small (OneTwo) + 2,6 kg.) x 2

Grillo Medium (ThreeFour) og Large  
(Five )+ 3,4 kg.  x 2(Kun for Grillo størrelse ThreeFour 

og Five) KUN FOR INNENDØRS 
BRUK 

Sammenkoblingen av fast Ø200 
hjul, med pedaler for parke-
ringsbrems + gafler.
Rammebredde reduseres:
- Størrelse Medium (ThreeFour) 
går fra  76 cm til  68,5 cm
- Størrelse Large (Five) går fra 80 
cm til  72.5 cm

927 Avtakbare håndtak

928  Bakhjul for bredde- 
redusering, med pedaler 
for parkeringsbrems

924  Hoftestøtte 930  Ergonomisk  
           Gåsele

815  Nedfellbar sal

Høyde regulerbar

939  Ergonomisk håndtak

Justerbar i høyde, tilt og i bakover 
og framover posisjon. (Kun for 
Åpen front Grillo)

865  justerbar hodestøtte

justerbar i dyb-
den, tilt, justerbar 
retning, høyde og 

bredde
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De er plassert over 
knærne, hindrer kryssing 
av ben og sørger for 
normal benstilling. 
De leder stegene i 
riktig mønster og gjør 
bevegelser lettere til å 
gå. Er justerbar i høyde 
og omkrets for å 
passe til den enkelte 
bruker. Steglengde kan 
reguleres. 
Takket være det 
innovative design, 
tilbyr lår stropper tre 
muligheter for tilpasning: 
lengde, vertikalt og 
rotasjonsindusert. 
De går sammen med de 
naturlige fysiologiske 
bevegelser ved gange.
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890  Bendeler 
 med lårstropp

923  Ledsager håndtak

FRONT DRIVE Small (OneTwo) FRONT DRIVE Medium (ThreeFour) FRONT DRIVE Large (Five)
cm 60-86 cm 74-120

cm 60-86 cm 74-120

Total weight kg. 16,2 - MAX LOAD Kg. 45       Total weight kg. 19,5 - MAX LOAD Kg. 90               Total weight kg. 23 - MAX LOAD Kg. 110 

Total weight kg. 15,7 - MAX LOAD Kg. 45       Total weight kg. 17,7 - MAX LOAD Kg. 90               Total weight kg. 22 - MAX LOAD Kg. 110 

cm 84-140

cm 84-140

Dimensions and weights

IMPORTANT:
Make sure that measures A and B indicated in the 
figure do not exceed the suggested range 
indicated for the supports

USER DIMENSIONS:

POSTERIOR DRIVE  Small (OneTwo) POSTERIOR DRIVE Medium (ThreeFour) POSTERIOR DRIVE Large (Five)

USER HEIGHT (C):

cm 90 -135 GRILLO Small (OneTwo)
cm 110-165 GRILLO Medium (ThreeFour)
cm 150-190 GRILLO Large (Five)

CBA
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= INCLUDED = ACCESSORY = NOT AVAILABLENA

Via A. Da Sangallo,1 - 06034 FOLIGNO (PG) ITALY
TEL. +39 0742 22927-FAX +39 0742 22637
i n f o @ o r m e s a . c o m - w w w . o r m e s a . c o m

s.r.l.

PA PT PA SA P L

VERSIONS

COMPONENTS

AVAILABLE SIZES

PT

FRONT DRIVE POSTERIOR

INCLUDING:
TRUNK SUPPORT, PELVIC 
SUPPORT, ERGONOMIC 
HARNESS, HANDLEBAR.

INCLUDING:
TRUNK SUPPORT, PELVIC 
SUPPORT, ERGONOMIC 
HARNESS, HANDLES.

INCLUDING:
PELVIC SUPPORT, 
ERGONOMIC HARNESS, 
ARM SUPPORTS.

INCLUDING:
PELVIC SUPPORT, 
ERGONOMIC HARNESS, 
ARM SUPPORTS.

INCLUDING:
PELVIC SUPPORT, 
ERGONOMIC HARNESS, 
HANDLES.

INCLUDING:
ARM SUPPORTS, LUMBAR 
SUPPORT, FOLDING SEAT.

INCLUDING:
LUMBAR SUPPORT, 
HANDLES.

Authorized dealer

COMPANY WITH QUALITY 
MANAGEMENT SYSTEM 

CERTIFIED BY

- Small (OneTwo)

- Medium (ThreeFour)

- Large (Five)

- Small (OneTwo)

- Medium (ThreeFour)

- Large (Five)

- Small (OneTwo)

- Medium (ThreeFour)

- Large (Five)

- Small (OneTwo)

- Medium (ThreeFour)

- Large (Five)

- Small (OneTwo)

- Medium (ThreeFour)

- Large (Five)

- Small (OneTwo)

- Medium (ThreeFour)

- Small (OneTwo)

- Medium (ThreeFour)

NA NA

NA NA

NA NA

NA NA NA NANA

Available in 
combination with

pelvic support only

Available in 
combination with

pelvic support only

928
Rear wheels for narrow 
base with pedals for 
parking brakes. ONLY 
FOR INDOOR USE

925

Trunk 
support

924

Pelvic 
support

930

Ergonomic 
harness

926

Handlebar

809

Arm
supports

919

Lumbar
supports

918

Folding 
seat

815

Saddle

927

Removable
grip handles

890
Leg divider 
with thigh 
straps

810

Weight
bars

929

Pedals for 
parking brakes

923
Pushing 
handlebar for 
care givers

only for Grillo S (OneTwo) 
and M (ThreeFour)

only for Grillo S (OneTwo) 
and M (ThreeFour)

only for Grillo S (OneTwo) 
and M (ThreeFour)

only for Grillo S (OneTwo) 
and M (ThreeFour)

only for Grillo S (OneTwo) 
and M (ThreeFour)

only for Grillo S (OneTwo) 
and M (ThreeFour)

only for Grillo S (OneTwo) 
and M (ThreeFour)

only for Grillo S (OneTwo) 
and M (ThreeFour)

only for Grillo S (OneTwo) 
and M (ThreeFour)

only for Grillo S (OneTwo) 
and M (ThreeFour)

only for Grillo S (OneTwo) 
and M (ThreeFour)

only for Grillo M (ThreeFour) 
and L (Five)

only for Grillo M (ThreeFour) 
and L (Five)

only for Grillo M (ThreeFour) 
and L (Five)

only for Grillo M (ThreeFour) 
and L (Five)

only for Grillo M (ThreeFour) 
and L (Five)

865

adjustable 
headrest

939

Ergonomic
Handles

ND ND
Available in 

combination with
trunk support only

Available in 
combination with
trunk support only

Available in 
combination with
trunk support only

Available in 
combination with

trunk support only

= INCLUDED = ACCESSORY = NOT AVAILABLENA

824

Bord
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HMS nr. 234982 Grillo Liten
HMS nr. 234983 Grillo Medium
HMS nr. 234984 Grillo Stor

TILBEHØR, se side 16 og 17

Grillo mini lukket front
HMS nr. 239691

Grillo mini åpen front
HMS nr. 267431

TILBEHØR, Grillo mini
se side 3

Gå- og ståtreningshjelpemiddel 

Grillo er prisforhandlet  "Ganghjelpemidler - gåtreningshjelpemidler"
beskrevet av NAV i anbud av 2020 delleveranse 16.

Brukere av gå- trenings- og aktiviseringshjelpemidler er barn og voksne med nedsatt
selvstendig gå- og ståfunksjon. Brukerne kan ha nedsatt motorisk kontroll, for eksempel på
grunn av hyper- og hypotoni, ufrivillige bevegelser, nedsatt muskelkraft eller nedsatt
koordinasjonsevne. Mange har utviklet feilstillinger og asymmetrier i overkropp og/eller
underkropp, og mange av brukerne har nedsatt kognitiv funksjon. De fleste brukere vil ha behov
for assistanse av en hjelper for å benytte produktet, men noen vil kunne betjene
treningshjelpemiddelet helt eller delvis selv.
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= INCLUDED = ACCESSORY = NOT AVAILABLENA

Via A. Da Sangallo,1 - 06034 FOLIGNO (PG) ITALY
TEL. +39 0742 22927-FAX +39 0742 22637
i n f o @ o r m e s a . c o m - w w w . o r m e s a . c o m

s.r.l.

PA PT PA SA P L

VERSIONS

COMPONENTS

AVAILABLE SIZES

PT

FRONT DRIVE POSTERIOR

INCLUDING:
TRUNK SUPPORT, PELVIC 
SUPPORT, ERGONOMIC 
HARNESS, HANDLEBAR.

INCLUDING:
TRUNK SUPPORT, PELVIC 
SUPPORT, ERGONOMIC 
HARNESS, HANDLES.

INCLUDING:
PELVIC SUPPORT, 
ERGONOMIC HARNESS, 
ARM SUPPORTS.

INCLUDING:
PELVIC SUPPORT, 
ERGONOMIC HARNESS, 
ARM SUPPORTS.

INCLUDING:
PELVIC SUPPORT, 
ERGONOMIC HARNESS, 
HANDLES.

INCLUDING:
ARM SUPPORTS, LUMBAR 
SUPPORT, FOLDING SEAT.

INCLUDING:
LUMBAR SUPPORT, 
HANDLES.

Authorized dealer

COMPANY WITH QUALITY 
MANAGEMENT SYSTEM 

CERTIFIED BY

- Small (OneTwo)

- Medium (ThreeFour)

- Large (Five)

- Small (OneTwo)

- Medium (ThreeFour)

- Large (Five)

- Small (OneTwo)

- Medium (ThreeFour)

- Large (Five)

- Small (OneTwo)

- Medium (ThreeFour)

- Large (Five)

- Small (OneTwo)

- Medium (ThreeFour)

- Large (Five)

- Small (OneTwo)

- Medium (ThreeFour)

- Small (OneTwo)

- Medium (ThreeFour)

NA NA

NA NA

NA NA

NA NA NA NANA

Available in 
combination with

pelvic support only

Available in 
combination with

pelvic support only

928
Rear wheels for narrow 
base with pedals for 
parking brakes. ONLY 
FOR INDOOR USE

925

Trunk 
support

924

Pelvic 
support

930

Ergonomic 
harness

926

Handlebar

809

Arm
supports

919

Lumbar
supports

918

Folding 
seat

815

Saddle

927

Removable
grip handles

890
Leg divider 
with thigh 
straps

810

Weight
bars

929

Pedals for 
parking brakes

923
Pushing 
handlebar for 
care givers

only for Grillo S (OneTwo) 
and M (ThreeFour)

only for Grillo S (OneTwo) 
and M (ThreeFour)

only for Grillo S (OneTwo) 
and M (ThreeFour)

only for Grillo S (OneTwo) 
and M (ThreeFour)

only for Grillo S (OneTwo) 
and M (ThreeFour)

only for Grillo S (OneTwo) 
and M (ThreeFour)
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