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Bent u op zoek naar een rollator die helemaal bij u past en waarmee u comfortabel en vol 
vertrouwen kunt wandelen, binnen- en buitenshuis? Dan is een Gemino rollator de perfecte 
keuze voor u. De lichtgewicht Gemino rollators zijn grensverleggend op het gebied van comfort, 
veiligheid en design. 
  
De Gemino is verkrijgbaar in verschillende modellen, maatvoeringen en kleuren. Heeft u iets 
extra’s nodig om veilig te lopen? Ook dan kan de Gemino een oplossing bieden met bijvoorbeeld 
de Walker of Parkinson uitvoering. Er is dus altijd een Gemino rollator die bij uw persoonlijke 
stijl en wensen past.  
 
Welke keuze u ook maakt, u krijgt altijd een 100% rollator. 100% comfort, 100% veiligheid 
en 100% design.

GEMINO - 100% ROLLATOR VOOR U!



100%
COMFORT
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PRETTIGE
LOOPERVARING
Onze Gemino rollators zijn ontworpen met uw comfort en wandelplezier in gedachten. 
Een lichtgewicht design, hoogwaardige materialen en uitstekende stabiliteit staan garant voor 
licht rijden en hoog gebruiksgemak, binnen- en buitenshuis. De hoogte-instelling met memory 
functie zorgt ervoor dat de duwhandvatten altijd in de juiste positie staan.  En wilt u even 
rusten tijdens het wandelen, dan neemt u gewoon lekker plaats op de brede zitting. 
Uw Gemino is ook nog uit te bereiden met een rugsteun. Wilt u verder weg? 
Geen probleem. U neemt u uw rollator eenvoudig mee in de auto. De Gemino vouwt 
eenvoudig op tot een compact formaat. 

Probeer de Gemino van uw keus, en ontdek hoe makkelijk
en aangenaam lopen kan zijn! 

// KIES DE JUISTE MAAT VOOR U
Het kiezen van de juiste maat helpt u niet alleen comfortabel en veilig te lopen. Elke maatvoering heeft een andere zithoogte. Dit is belangrijk voor het 
behouden van een goede houding tijdens het zitten en om veilig op te kunnen staan (voor meer informatie, gaat u naar Technische Data op pagina 26/27). 

// SLIMME DUWHANDVATTEN-VERSTELLING
Ontdek hoe simpel het is om de ergonomische duwhandvatten aan te passen aan uw hoogte. Ze klikken makkelijk vast en dankzij de memory functie staan 
ze altijd in de goede positie voor u!

// MAKKELIJK INKLAPBAAR MET HET VOUW-KLIK-SYSTEEM
Door het unieke vouw-klik-systeem vouwt u hem snel op, en heeft u ook in huis weinig (berg)ruimte nodig. Plaats de duwhandvatten in de laagste positie 
om de rollator kleiner te maken. Erg handig voor kleine ruimtes en het vervoer in een auto. Wist u dat u ook veilig in kleine ruimtes kunt manoeuvreren 
wanneer uw rollator (gedeeltelijk) opgevouwen is?

// PRAKTISCH IN DAGELIJKS GEBRUIK
Met uw Gemino geniet u van comfortabel lopen,  en als het tijd is voor een pauze kunt u rustig gaan zitten. Eventueel te combineren met een rugsteun, 
voor extra ondersteuning. Heeft u boodschappen bij u? Gebruikt u dan de praktische mand of kies voor een stijlvolle tas. 
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100% VEILIGHEID
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WAAR U OOK HEEN GAAT

Waar u ook heen gaat, met een Gemino rollator voelt u zich zeker. De robuuste  
constructie garandeert maximale stabiliteit en veiligheid, overal. De ergonomisch 
ontworpen duwhandvatten bieden goede ondersteuning bij het lopen. Maar dat is 
niet alles. Veiligheid staat bij Sunrise Medical voorop en dat ziet u terug in de vele 
innovatieve functies en technische details van onze rollators. Geniet van een actief 
en veilig leven met een Gemino rollator. 

// EXCELLENT, ULTRALICHT REMMEN
Ergonomisch ontworpen, u zult zien dat het bedienen van de remmen erg weinig moeite kost. Het innovatieve remsysteem gaat voorzichtig om 
met de wielen en verzekert u van optimale grip. Zelfs als de wielen tekenen van slijtage vertonen.  

// HOUDT REKENING MET OBSTAKELS
Trapdoppen maken het makkelijk om stoepranden of drempels te beklimmen. De beschermende stootranden helpen u om obstakels te vermijden.  

// GOED ZICHTBAAR IN HET DONKER
Gaat u in het donker naar buiten? 6 geïntegreerde reflectoren aan alle zijden zorgen ervoor dat u goed zichtbaar bent in het donker. 
Voor nog meer zichtbaarheid kunt u voor de extra optie verlichting kiezen.   
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GEMINO 20
ZEER FUNCTIONEEL- VOOR EEN
AANTREKKELIJKE PRIJS
Zoekt u een hoogwaardige rollator met een uitstekende prijs-/kwaliteit-
verhouding, dan is de Gemino 20 de juiste keuze voor u. Deze design 
rollator is makkelijk en veilig in gebruik, u neemt hem eenvoudig mee 
door het unieke vouw-klik-systeem. Uiteraard rijdt hij zeer licht en
stabiel. Verder is de Gemino 20 voorzien van een praktische, 
afneembare mand en brede zitting - voor een comfortabel 
rustmoment. Kortom, een echte Gemino! 

De Gemino 20 is verkrijgbaar in 3 verschillende maatvoeringen in de framekleur Grey. 
Kies het model dat bij uw lengte past en geniet van 100% kwaliteit en functionaliteit -  
voor een aantrekkelijke prijs. .

// 100% GEMINO - SLIMME KEUS VOOR MOBILITEIT
Prettig en veilig wandelen met de Gemino 20 rollator. Het heeft alle technische eigenschappen
van de Gemino 30 en kan gecombineerd worden met vele praktische accessoires.  

// MAKKELIJK OP TE BERGEN EN DRAAGBAAR
Uw Gemino 20 vouwt eenvoudig op tot een compact geheel dankzij het unieke vouw-klik-systeem. 
Hierdoor is hij gemakkelijk op te bergen en vervoeren in een auto.  
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Pink

Black

Apple green
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Graphite grey

Blue

PinkMint green

GreenAlcantara black

RedBlack
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DE ORIGINELE
100%

ROLLATOR

// HET LEVEN IS KLEURRIJK
Laat zien wie u bent en kies een kleur 
uit die bij uw persoonlijkheid past. U 
kunt kiezen uit maar liefst 6 
aantrekkelijke geanodiseerde 
framekleuren. 

// LUXE MANDEN OM TE MIXEN 
EN MATCHEN
Combineer uw Gemino 30 met een 
stijlvolle en praktische tas met 
schouderband – in uw favoriete 
kleur!  
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GEMINO 30
VOLLEDIG TE PERSONALISEREN
DE KEUZE IS AAN U 
De Gemino 30 is een echte blikvanger. De originele 100% rollator zal uw 
verwachtingen op het gebied van comfort, veiligheid en design overtreffen. 
De moderne vormgeving straalt kwaliteit en klasse uit. Volledig aan te passen 
aan uw actieve levensstijl - en uw persoonlijkheid!

Met onze Gemino 30 krijgt u ‘the best of the best’. Deze design rollator combineert hoge wendbaarheid met 
maximale stabiliteit, zodat u uw onafhankelijkheid behoudt en volop van het leven kunt blijven genieten. 
Maak uw rollator compleet met één van de vele kleuren en accessoires. De keuze is aan u. Blijf uzelf en laat 
zien wie u bent! 



De rollator met grote, zachte wielen voor nog meer 

veiligheid en comfort voor de gebruiker. De Gemino 30 

met PLUS pakket is de perfecte rollator voor zowel bin-

nen als buiten  en is standaard voorzien van een 

rugsteun, een stokhouder en een 

luxe, afsluitbare tas 

+

+

met PLUS pakket 



GEMINO 30 COMFORT
MAXIMALE WENDBAARHEID IN HUIS 
MET UITSTEKENDE PRESTATIE BUITEN

De Gemino 30 is een rollator waar u makkelijk in huis rond kunt 
wandelen maar die u ook buiten een prettige ondersteuning geeft door 
zijn grote, zachte wielen.

// WIELEN DIE HET VERSCHIL MAKEN
De grote, zachte wielen zorgen ervoor dat u vrijwel alle obstakels soepel kunt nemen. Veilig en 
comfortabel wandelen, op elke ondergrond.

// BINNEN EN BUITEN GEBRUIK
Gemino 30 Comfort combineert maximale wendbaarheid in huis met uitstekende 
prestaties buiten.

// EXTRA STERKE MAND
De extra sterke mand draagt tot 10 kilo.
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// WIELEN DIE HET VERSCHIL 
MAKEN
De extra grote, zachte wielen 
zorgen ervoor dat u vrijwel alle 
obstakels soepel kunt nemen. 
Zo bent u verzekert van ultiem 
wandelcomfort, op elke 
oppervlakte.

// ONTWORPEN VOOR DE 
BESTE STABILITEIT
De Gemino 60 is robuust, het 
extra brede en lange frame en de 
grote wielen verzekeren u van 
uitstekende stabiliteit en 
veiligheid, ook op lastige 
ondergrond.  

// GENIET VAN 
MEER RUIMTE
De grote wielbasis garandeert 
maximale stabiliteit. Daarnaast 
biedt de Gemino 60 extra 
loopruimte en een zeer royale 
zitting. Ook leverbaar met een 
verstelbare, comfortabele 
rugsteun. Perfect wanneer u even 
uitrusten.

// MEER GEWICHT IS GEEN 
PROBLEEM
Alle Gemino 60 modellen zijn 
geschikt voor heavy-duty gebruik 
en kunnen een maximaal 
gebruikersgewicht van 150 kilo 
aan. Heeft u boodschappen 
gedaan? Geen probleem! De extra 
sterke mand draagt tot 10 kilo.  
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GEMINO 60
ONGEKEND COMFORTABEL EN
VEILIG OP ELK TERREIN
Laten we gaan! De Gemino 60 is de perfecte begeleider voor een actieve 
levensstijl. Met zijn extra grote en zachte wielen kunt u comfortabel en vol 
vertrouwen wandelen, ook op lastige ondergrond. Uitdagende drempels in uw 
huis, straten met hoge stoepranden en kinderkopjes of hobbelige bospaden? 
Het wordt zo veel makkelijker met de Gemino 60! 

De Gemino 60 is ontworpen voor actief buitengebruik en kan extra
gewicht aan. Tegelijkertijd vouwt de rollator soepel en eenvoudig op.
Zo is hij makkelijk op te bergen en te verplaatsen.  
Lichtgewicht maar ijzersterk. Gemino 60 −  blijf actief en 
geniet van ultiem comfort,  waar u ook heen gaat!  
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NOG MEER ONDERSTEUNING
OOK IDEAAL VOOR LOOPTRAINING
Heeft u bij het lopen extra ondersteuning nodig, dan biedt de Gemino 
30 Walker uitkomst. Deze lichtgewicht rollator is voorzien van volledig 
verstelbare elleboogondersteuning. De geïntegreerde remmen en 
duwhandvatten in de elleboogondersteuning zijn makkelijk bereikbaar 
en licht bedienbaar. Doordat de Gemino 30 Walker de voordelen van 
de Gemino 30 combineert met nog meer ondersteuning en stabiliteit, 
is hij ook zeer geschikt voor looptraining. 

// ELLEBOOGONDERSTEUNING VOOR 
VERHOOGDE STABILITEIT EN VEILIGHEID
U kunt eenvoudig de hoogte, diepte en hoek van de
elleboogondersteuning aanpassen zodat deze perfect
aansluiten op uw lichaam. De remmen en 
duwhandvatten zijn volledig geïntegreerd, 
makkelijk bereikbaar en licht bedienbaar. 
Zo loopt u veilig en comfortabel.  

// VERBETERDE REMOPTIES VOOR MEER
STABILITEIT EN VEILIGHEID
Voor nog meer veiligheid kunt u kiezen voor de 
Gemino 30 Walker in combinatie met de vertraagrem 
of het SpeedControl remsysteem. De SpeedControl 
remt uw rollator automatisch af wanneer u 
versnelt. Zo houdt u een rechte houding en
loopt u altijd comfortabel dicht bij uw rollator. 
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NOG MEER ONDERSTEUNING
OOK IDEAAL VOOR LOOPTRAINING

OPTIMALE ONDERSTEUNING EN
STABILITEIT - BINNEN EN BUITEN
Komt u vaak buiten en heeft u extra ondersteuning nodig? Met de Gemino 60 
Walker krijgt u het beste van beide werelden: De comfortabele rijeigenschappen 
van de Gemino 60 en de extra ondersteuning en veiligheid die u verwacht van een 
‘walker’. Stel de elleboogondersteuning en duwhandvatten naar uw wensen in en 
geniet van meer vrijheid, zowel binnen als buiten. Natuurlijk kunt u de Gemino 
Walker ook gebruiken voor extra looptraining. 

// VERSTELBARE ELLEBOOGONDERSTEUNING VOOR 
BETERE STABILITEIT
De elleboogondersteuning met geïntegreerde duwhandvatten 
en remmen zijn ontworpen voor optimale ondersteuning en 
stabiliteit. Stel de rollator in op uw lengte en geniet van een 
comfortabele loophouding. 
 
// COMFORTABEL EN VEILIG BUITENGEBRUIK
Het robuuste frame samen met de extra grote, zachte wielen 
zorgen ervoor dat u comfortabel en veilig naar buiten kunt. 
Drempels of hoge stoepranden? Met de Gemino 60 walker 
vormen deze obstakels geen enkel probleem!
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// OOK DE PERFECTE BEGELEIDER VOOR KINDEREN
Het kleinste model van de Gemino 30 SpeedControl biedt kinderen 
elke mogelijkheid om de wereld te ontdekken. Dankzij het 
dynamische remsysteem kan het kind genieten van volledige 
veiligheid tijdens het lopen. – maakt looptraining leuk!
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Bent u op zoek naar een rollator die maximale veiligheid biedt tijdens het 
lopen? Dan is de Gemino 30 met SpeedControl - het innovatieve remsysteem 
- precies wat u nodig heeft. U voelt zich compleet veilig en u loopt soepel in 
een rechtopstaande houding. De SpeedControl is ook geweldig voor 
looptraining - voor volwassenen en kinderen.

// 3-DELIG REMSYSTEEM
Het innovatieve SpeedControl remsysteem kan makkelijk aangepast worden aan 
uw wensen. Wanneer u versnelt worden de remmen in de achterwielen 
automatisch geactiveerd. Natuurlijk ervaart u geen weerstand bij een laag tempo 
of op hellingen. De SpeedControl zorgt voor een gelijkmatige pas en verzekert u 
dat u comfortabel en dicht bij de rollator loopt. Het voorkomt dat de rollator bij u 
“wegloopt”. 

1  
    

      2               3

GEMINO 30 SPEEDCONTROL 
INNOVATIEF REMMEN
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SPECIAAL ONTWORPEN VOOR 
MENSEN MET PARKINSON

// DE VERTRAAGREM ZORGT VOOR EEN 
GELIJKMATIG TEMPO
De Gemino 30 Parkinson is voorzien van een vertraagrem
die zorgt voor extra weerstand en een gelijkmatig 
looptempo. U kunt de gewenste weerstand eenvoudig
instellen naar uw eigen behoefte.

// VERHOOGDE VEILIGHEID MET DE OMGEKEERDE 
REMFUNCTIE
Dankzij het omgekeerde remsysteem staat de rollator 
onmiddellijk stil wanneer u de rem loslaat. Dit vergroot 
de veiligheid bij ‘bevriezing’ van lopen. 

// LASERLIJN HELPT BIJ ‘BEVRIEZING‘
Wanneer ‘bevriezing’ optreed, kan u de laserlijn 
activeren met een knop op de duwhandvaten. 
Doordat u zich op de laserlijn op de grond kan 
concentreren, kunt u er overheen stappen en 
weer verder lopen. .

Soms is er iets extra’s nodig om veilig te kunnen lopen. Dit geldt ook voor 
mensen met de ziekte van Parkinson. Heeft u Parkinson? Speciaal voor u is 
de Gemino 30 Parkinson ontwikkeld, volledig afgestemd op uw specifieke 
behoeften. Met deze rollator kunt ook u er onbezorgd op uit. 



Graphite greyBlue Pink

Mint greenGreen Alcantara blackRed
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// KLEURRIJKE UITGEBREIDE 
MANDEN
Combineer uw Gemino met een 
stijlvolle, afsluitbare mand in uw 
favoriete kleur. De handvatten en 
schouderband zorgen dat de mand 
makkelijk draagbaar is. 

Niet beschikbaar voor Gemino 60 M en 
Gemino 30 Comfort met PLUS pakket.

// MANDEN VOOR DE 
GEMINO S

100% KEUZE 
PRAKTISCHE ACCESSOIRES VOOR U
Gemino rollators bieden niet alleen uitgebreide instelmogelijkheden, 
ze beschikken ook over een groot assortiment aan aantrekkelijke 
accessoires die het leven gemakkelijker maken. Een stijlvolle tas, een 
praktische stokhouder, comfortabele rugsteun of verlichting voor extra 
veiligheid? Kies de opties die bij uw wensen en levensstijl passen!
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// PARAPLU
Regenachtig weer? Met deze 
in hoogte verstelbare paraplu 
kunt u veilig naar buiten. U kunt 
namelijk uw beide handen aan de 
duwhandvatten houden. 

// MAND VOOR 
ZUURSTOFFLES*
Deze tas is voorzien van een 
houder waar precies uw zuur-
stoffles in past. Aan te passen naar 
elke maat. De tas is voorzien van een 
schouderband zodat hij ook zonder 
rollator te gebruiken is.

// VERTRAAGREM
Biedt extra weerstand om ervoor te 
zorgen dat u een gelijkmatige pas 
houdt. Makkelijk in te stellen op het 
snelheidsniveau dat het beste bij u 
past. Ook makkelijk aan/uit te zetten. 

// UNIVERSELE BEUGEL
Geschikt voor het bevestigen van 
uw persoonlijke accessoires zoals 
bijvoorbeeld een fietsbel.

// EENHANDIGE REM
Comfortabel en veilig gebruik met 
slechts één hand. 

// VERLENGDE 
DUWHANDVATBUIS
100 mm langer voor extra lange 
klanten.

// VERLICHTING
Zorgt ervoor dat u goed zichtbaar 
bent in het donker. Voor extra 
veiligheid. 

// OMGEKEERDE REM KIT
De rollator stopt direct wanneer de 
rem wordt losgelaten.

// UITNEEMBARE 
INFUUSHOUDER
In hoogte en hoek verstelbare
infuushouder. 

// STABILISATIE STANG
Voor een extra veilig gevoel, eenvoudig 
te verwijderen voor transport. Alleen 
beschikbaar op de Gemino 30 Walker 
en Gemino 60 Walker.

// RUGSTEUN*
Geeft u extra ondersteuning en 
comfort bij het zitten. U hoeft de 
rugsteun er niet af te halen bij het 
opvouwen. 

// VERSTELBARE COMFORT 
RUGSTEUN*
Voor extra ondersteuning en com-
fort, kiest u voor de extra grote, 
zacht gestoffeerde rugsteun. Snel 
te verstellen en vouwt makkelijk 
op met de rollator.

// TAFELBLAD
Praktisch tafelblad met 
bekerhouder. Zorgt ervoordat dat 
u en bord of beker makkelijk en 
veilig met u mee kan nemen.

// STOKHOUDER
Klik uw kruk of wandelstok in 
de stokhouder tijdens het lopen. 
Makkelijk te monteren, makkelijk 
bereikbaar.

*Controleer beschikbaarheid per model    

// SPEEDCONTROL
Met het innovatieve SpeedControl remsysteem− verkrijg-
baar bij alle Gemino 30 modellen – voelt u zich volkomen 
zeker tijdens het lopen. Uw rollator zal automatisch remmen 
wanneer uw rollator versnelt. Het SpeedControl systeem 
verzekert u van een comfortabele positie dichtbij de rollator. 
Natuurlijk ervaart u geen weerstand wanneer u op een 
rustig tempo of hellingen op loopt. SpeedControl voorkomt 
dat u valt en is ook geweldig voor looptraining – voor 
volwassenen en kinderen!

Automatisch remmen bij 
plotselinge versnelling
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GEMINO - SELECTIE OVERZICHT

KIES DE ROLLATOR DIE 100 % BIJ U PAST

Lichtgewicht rollator, 100% functioneel 
voor een aantrekkelijke prijs.

Award-winnend design gecombineerd met 
hoge wendbaarheid en maximale stabiliteit. 
Verkrijgbaar in 6 kleuren met bijpassende 
manden en vele accessoires.

Ontworpen voor extra comfort binnen en 
buiten. Ostakels zijn geen probleem door 
zijn zachte grote wielen.

Ontworpen voor extra comfort binnen en 
buiten. Ostakels zijn geen probleem door 
zijn zachte grote wielen. Met rugsteun, 
stokhouder en luxe afsluitbare zwarte tas.

Binnen en buiten gebruik Binnen en buiten gebruik
Dagelijks gebruik, op elk 
terrein

Dagelijks gebruik, op elk 
terrein

Dagelijks gebruik Dagelijks gebruik Dagelijks gebruik Dagelijks gebruik

150 kg
130 kg (M)
125 kg (S)

150 kg
130 kg (M)
125 kg (S)

150 kg
130 kg (M)

150 kg
130 kg (M)

150-200 cm
135-170 cm (M)
125-165 cm (S)
Ook geschikt voor kinderen

150-200 cm
135-170 cm (M)
125-165 cm (S)
Ook geschikt voor kinderen

150-200 cm
135-170 cm (M)

150-200 cm
135-170 cm (M)

Kleine draaicirkel voor goede 
wendbaarheid 
binnenshuis

Extra grote en zachte 
wielen voor maximale 
veiligheid en comfort. Rijdt 
eenvoudig over vrijwel elk 
obstakel

Extra grote en zachte 
wielen voor maximale 
veiligheid en comfort. Rijdt 
eenvoudig over vrijwel elk 
obstakel

Creëer eigen stijl door 
frame-kleuren en bijpassende 
manden. Grote keus uit 
accessoires.

10 kg
Extra sterke mand  
(10 kg laadcapaciteit)

10 kg
Extra sterke mand  
(10 kg laadcapaciteit)

met PLUS pakket



25

Voor actief gebruik. Comfortabel, zeer stabiel. 
Rijdt eenvoudig over elk obstakel door de 
grote zachte wielen. Alle voordelen van de 
award-winnende Gemino 30 en nog meer.

Alle voordelen van de Gemino 30 rollator 
maar met nog meer ondersteuning en 
stabiliteit bij het lopen.

Maximale ondersteuning en stabiliteit 
- binnen en buiten. Combineert de 
voordelen van de Gemino 60 met de extra 
ondersteuning en veiligheid van een walker

In het geval van plotselinge versnelling, 
remmen de SpeedControl wielen 
automatisch af..

De laser lijn kan geactiveerd worden, om 
‘bevriezing’ te genezen. 

Dagelijks gebruik, op elk 
terrein Binnen gebruik

Dagelijks gebruik, op elk 
terrein Binnen en buiten gebruik Binnen en buiten gebruik

Actief gebruik
Dagelijks gebruik /  
evenwichtstraining

Dagelijks gebruik /  
evenwichtstraining Dagelijks gebruik Dagelijks gebruik

150 kg
150 kg (M)

150 kg
130 kg (M)

130 kg
130 kg (M) 100 kg

130 kg
130 kg (M)

150-200 cm
135-170 cm (M)

150-200 cm
135-170 cm (M)

150-200 cm
135-170 cm (M)

150-200 cm
135-170 cm (M)
125-165 cm (S)
Ook geschikt voor kinderen

150-200 cm
135-170 cm (M)

Extra breed en lang frame 
voor ultieme stabiliteit

In hoogte en hoek 
instelbare elleboog- 
ondersteuning
voor extra ondersteuning 
en stabiliteit

In hoogte en hoek 
instelbare elleboog- 
ondersteuning
voor extra ondersteuning 
en stabiliteit

Kleine draaicirkel voor 
goede wendbaarheid 
binnenshuis

Kleine draaicirkel voor 
goede wendbaarheid 
binnenshuis

Extra grote en zachte 
wielen voor maximale 
veiligheid en comfort. Rijdt 
eenvoudig over vrijwel elk 
obstakel

Extra breed en lang frame 
voor ultieme stabiliteit

In het geval van plotselinge 
versnelling,  remmen de 
SpeedControl wielen 
automatisch af.

Omgekeerde remfunctie: 
de rollator stopt onmiddelijk 
als de rem wordt
losgelaten.

Extra breed zitvlak

Extra grote en zachte 
wielen voor maximale 
veiligheid en comfort. Rijdt 
eenvoudig over vrijwel elk 
obstakel

De vertraagrem zorgt voor 
extra weerstand en een 
gelijkmatig looptempo.

Extra sterke mand  
(10 kg laadcapaciteit)

Extra sterke mand  
(10 kg laadcapaciteit)

Activeer de laserlijn om 
‘bevriezing’ op te heffen.
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GEMINO SPECIFICATIES

Gemino Walker rollators: EN 12182,  ISO 11199-3 - Alle andere Gemino rollators: EN 12182, ISO 11199-2

DIMENSIES

Maximum gebruikersgewicht kg 150 130 125 150 130 125 150 130 150

Aanbevolen gebruikerslengte cm 150-200 135-170 125-165 150-200 135-170 125-165 150-200 135-170 150-200

Maximum lading in mand kg 5 5 5 5 5 5 10 10 10

Totale lengte  mm 650 650 680 650 650 680 680 680 680

Totale breedte  mm 600 600 550 600 600 550 600 600 600

Totaal gewicht zonder mand (met mand) kg 7.1 (7.3) 7.0 (7.2) 6.6  (6.8) 7.1 (7.4) 7.0 (7.3) 6.6 (6.8) 8 (7.7) 7.8 (7.5) 8 (7.7)

Breedte tussen handvaten  mm 470 470 420 470 470 420 470 470 470

Zithoogte  mm 620 5500 480 620 550 480 640 570 640

Totale hoogte  mm 780 - 1000 690 - 880 650 - 770 780 - 1000 690 - 880 650 - 770 800 - 1020 710 - 900 800-1020

Hoogte indien gevouwen mm 800 760 690 800 760 690 820 770 820

Lengte indien gevouwen mm 650 650 680 650 650 680 680 680 680

Breedte indien gevouwen mm 230 230 230 230 230 230 230 230 230

Diameter voorwielen  mm 200 x 36 200 x 36 200 x 36 200 x 36 200 x 36 200 x 36 230 x 40 230 x 40 230 x 40

Diameter achterwielen  mm 200 x 36 200 x 36 200 x 36 200 x 36 200 x 36 200 x 36 230 x 40 230 x 40 230 x 40

PRESTATIE

Draaicirkel mm 840 840 790 840 840 790 880 880 880

KLEUROPTIES

Silver grey √ √ √ √ √ √ √ √ √

Champagne √ √

Sapphire blue √ √ √ √ √ √

Pink √ √

Apple green √

Black √

Scarlett red √ √ √ √ √

CERTIFICATIES

CE √ √ √ √ √ √ √ √ √

EN 12182 √ √ √ √ √ √ √ √ √

ISO 11199-2 √ √ √ √ √ √ √ √ √

ISO 11199-3

met PLUS pakket
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Voor verderde informative over de volledige specificities, opties en accessories, kijkt u op het bestelformulier. 

Alle informatie is onderhevig aan verandering zonder kennisgeving. Neem contact op met Sunrise Medical met eventuele vragen die u kan hebben.

DIMENSIES

Maximum gebruikersgewicht kg 150 150 150 130 130 130 100 100 100 130 130

Aanbevolen gebruikerslengte cm 150-200 135-170 150-200 135-170 150-200 135-170 150-200 135-170 125-165 150-200 135-170

Maximum lading in mand kg 10 10 5 5 10 10 5 5 5 5 5

Totale lengte  mm 740 740 650 650 740 740 650 650 680 650 650

Totale breedte  mm 640 640 610 610 640 640 600 600 550 600 600

Totaal gewicht zonder mand (met mand) kg 8.5 (8.8) 8.2 (8.5) 10.6 (10.9) 10.4 (10.7) 11.8 (12.1) 11.6 (11.9) 8.7 (8.9) 8.6 (8.8) 8.2 (8.4) 7.5 (7.8) 7.4 (7.7)

Breedte tussen handvaten  mm 510 510 255 255 320 320 470 470 420 470 470

Zithoogte  mm 620 530 620 550 620 530 620 550 480 620 550

Totale hoogte  mm 760 - 950 730 - 830 980 - 1115 840 - 1000 985 - 115.5 895 - 985 780 - 1000 690 - 880 650 - 770 780 - 1000 690 - 880

Hoogte indien gevouwen mm 840 800 970 890 1090 1010 800 760 690 800 760

Lengte indien gevouwen mm 740 740 650 650 740 740 650 650 680 650 650

Breedte indien gevouwen mm 230 230 355 355 355 355 230 230 230 230 230

Diameter voorwielen  mm 280 x 42 280 x 42 200 x 36 200 x 36 280 x 42 280 x 42 200 x 36 200 x 36 200 x 36 200 x 36 200 x 36

Diameter achterwielen  mm 230 x 42 230 x 42 200 x 36 200 x 36 230 x 42 230x 42 200 x 36 200 x 36 200 x 36 200 x 36 200 x 36

PRESTATIE

Draaicirkel mm 950 950 840 840 950 950 840 840 790 840 840

KLEUROPTIES

Silver grey √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Champagne √ √

Sapphire blue √ √ √ √ √

Pink √ √

Apple green √

Black √

Scarlett red √ √

CERTIFICATIES

CE √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

EN 12182 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

ISO 11199-2 √ √ √ √ √ √ √

ISO 11199-3 √ √ √ √

DIMENSIES

Maximum gebruikersgewicht kg 150 130 125 150 130 125 150 130 150

Aanbevolen gebruikerslengte cm 150-200 135-170 125-165 150-200 135-170 125-165 150-200 135-170 150-200

Maximum lading in mand kg 5 5 5 5 5 5 10 10 10

Totale lengte  mm 650 650 680 650 650 680 680 680 680

Totale breedte  mm 600 600 550 600 600 550 600 600 600

Totaal gewicht zonder mand (met mand) kg 7.1 (7.3) 7.0 (7.2) 6.6  (6.8) 7.1 (7.4) 7.0 (7.3) 6.6 (6.8) 8 (7.7) 7.8 (7.5) 8 (7.7)

Breedte tussen handvaten  mm 470 470 420 470 470 420 470 470 470

Zithoogte  mm 620 5500 480 620 550 480 640 570 640

Totale hoogte  mm 780 - 1000 690 - 880 650 - 770 780 - 1000 690 - 880 650 - 770 800 - 1020 710 - 900 800-1020

Hoogte indien gevouwen mm 800 760 690 800 760 690 820 770 820

Lengte indien gevouwen mm 650 650 680 650 650 680 680 680 680

Breedte indien gevouwen mm 230 230 230 230 230 230 230 230 230

Diameter voorwielen  mm 200 x 36 200 x 36 200 x 36 200 x 36 200 x 36 200 x 36 230 x 40 230 x 40 230 x 40

Diameter achterwielen  mm 200 x 36 200 x 36 200 x 36 200 x 36 200 x 36 200 x 36 230 x 40 230 x 40 230 x 40

PRESTATIE

Draaicirkel mm 840 840 790 840 840 790 880 880 880

KLEUROPTIES

Silver grey √ √ √ √ √ √ √ √ √

Champagne √ √

Sapphire blue √ √ √ √ √ √

Pink √ √

Apple green √

Black √

Scarlett red √ √ √ √ √

CERTIFICATIES

CE √ √ √ √ √ √ √ √ √

EN 12182 √ √ √ √ √ √ √ √ √

ISO 11199-2 √ √ √ √ √ √ √ √ √

ISO 11199-3
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TROPHY          DE COMFORT SCOOTER

Sparkling
champagne

Graphite
black

Ruby red

Moonstone
blue

Voor meer informatie over de Gemino rollator
en Trophy scooters kunt u terecht bij uw dealer.

TROPHY          DE COMFORT SCOOTER

Platinum
white

- Verkrijgbaar in 3- en 4-wieluitvoering
- 5 modieuze metallic kleuren
- 12 of 15 km/u naar keuze
- Hoog zitcomfort
- Makkelijk sturen als een auto
- Unieke instelbare comfortvering
- Uitstekend zicht en zichtbaarheid
- Geschikt voor lange afstanden
- Ruim assortiment accessoires

Er is een houder beschikbaar speciaal voor uw 
Gemino rollator.


