


Ergonomische en  
stijlvol ontworpen  
rollators
Met volle teugen van het leven genieten, dat is waar het bij Rollz om 

draait. Of het nu voor een wandeling in het park, een museumbezoek, 

een uitstapje of een middagje winkelen is. Onze ergonomisch en stijlvol 

ontworpen rollators brengen u verder en ondersteunen tegelijkertijd een 

actief en onafhankelijk leven. 



Geniet van avontuur 
met Rollz Motion2 
De rollator en rolstoel in één   

De Rollz Motion2 is perfect voor mensen die door willen gaan met hun reis, maar 

zich zorgen maken hoe ver ze kunnen komen. Dit 2-in-1 loophulpmiddel biedt 

u de mogelijkheid om comfortabel te lopen en ook te kunnen profiteren van de 

mogelijkheid om de rollator in een rolstoel te transformeren, wanneer dit nodig is. 

rolstoel 

rollator

Eigenschappen 
Rollz Motion2

Innovatieve trommelremmen, 

geschikt voor natte en droge 

weersomstandigheden. 

Bekroonde Dutch design 

rollator en rolstoel in één, 

om stijlvol op pad te gaan. 

De grote achterwielen 

met zachte banden en 

foam handgrepen zorgen 

voor rijcomfort. 

Rust op de comfortabele zitting 

of transformeer de rollator in een 

rolstoel. 

Eenvoudig sturen en duwen 

dankzij de wendbare 

voorwielen. 

Ga gemakkelijk 

over drempels en 

op stoepen met de 

drempelhulp.

Loop stabiel en rechtop 

tussen de ergonomische 

handgrepen die in hoogte 

verstelbaar zijn. 

De Rollz Motion2 is 

eenvoudig in te klappen 

tot een compact pakket 

dat in vrijwel elke auto 

past. 

Gemak

Veilig

Stijlvol

Compact

Stabiel

Drempelhulp

Wendbaar

Comfortabel
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In een handomdraai is de Rollz Motion2 rollator te 

transformeren in een rolstoel en weer terug. Dit geeft 

u het vertrouwen om verder te wandelen en onderweg 

te kunnen rusten, terwijl u geniet van een uitstapje met 

vrienden of familie. 

rollator 

rolstoelingeklapt

Zie de Rollz Motion in actie:

“Nu durf ik langer te lopen met
de rollator, omdat ik weet dat ik
onderweg uit kan rusten in de
rolstoel als ik moe word.”

De Rollz Motion2 is 

verkrijgbaar in vier kleuren: 

pebble white, dark purple, matt 

black en island blue. 

De Rollz Motion2 Small is 

verkrijgbaar in island blue of 

matt black.

Gemakkelijk te transformeren 



Comfortabel en veilig 
rijden over ruw terrein
All terrain rollator en rolstoel in één 

rollator

rolstoel

Dankzij de vier luchtbanden zorgt de Rollz Motion Performance voor een 

comfortabele rit, zelfs over hobbelig terrein. De extra dikke vulling van 

de armleuningen en de ergonomisch gevormde handgrepen verhogen 

het comfort. Bovendien zijn de voetsteunen in hoogte verstelbaar. 

Eigenschappen
Rollz Motion 
Performance

Beter zichtbaar in 

het donker dankzij 

reflecterende 

onderdelen. 

Nederlands design om stijlvol op 

pad te gaan, dat binnen enkele 

seconden van rollator in rolstoel 

transformeert. 

Ergonomisch gevormde 

zachte handgrepen voor 

optimale grip. 

Moderne matte 

coating in jungle 

green.

Armsteunen met extra 

dikke schuimvulling voor 

extra comfort. 

Stevige luchtbanden voor 

comfortabeler ritten op 

hobbelig wegdek. 

Wigvormig kussen voor 

een betere zithouding. 

Loop rechtop en stabiel, 

veilig ondersteund door 

een robuust ontwerp. 

Opvallende kleur

Zichtbaar

Stijlvolle 2 in 1 

Stabiel

Stevige zitting

Zachte vulling

Luchtbanden

Ergonomische grepen

all 
terrain 
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IE
U

W



Garantie: 5 jaar op het frame en 2 jaar op overige onderdelen. Slijtagegevoelige onderdelen niet 
inbegrepen.

Specificaties
Rollz Motion2 Rollz Motion2 Small Rollz Motion Performance

Rollator gewicht

Rolstoelpakket gewicht

Maximale belasting

Lengte gebruiker

Zithoogte

Hoogte handgrepen

Afmetingen kussen rollator

Afmetingen kussen rolstoel

Breedte

Lengte

Breedte ingeklapt

Voorwiel diameter

Achterwiel diameter

11,6 kg

3,4 kg

125 kg

1,60 - 1,90 m

55 cm

87-98 cm

20 x 45 cm

42 x 45 cm

67 cm

63 cm

31 cm

8 inch

12 inch

11,6 kg

3,4 kg

125 kg

1,50 - 1,85 m

50 cm

82-94 cm

20 x 45 cm

42 x 45 cm

67 cm

63 cm

31 cm

8 inch

12 inch

11,4 kg

3,4 kg

125 kg

1,60 - 1,90 m

55 cm

86-98 cm

20 x 45 cm

42 x 45 cm

67 cm

63 cm

29 cm

8 x 1¼ inch

12½ x 2¼ inch



Parkinson rollator met 
aanpasbare cues

De Rollz Motion Rhythm is 

ontwikkeld voor mensen met een 

verstoord looppatroon of die last 

hebben van freezing. 

Deze zeer stabiele rollator 

ondersteunt het inzetten van een 

ritmische loopbeweging met drie 

cues: laser, geluid, vibratie.

Zie de Rollz Motion Rhythm 
in actie:



Kom in het looptempo 
met Rollz Motion Rhythm 

Deze Parkinson rollator

geeft diverse prikkels om

uit een freeze-moment te

stappen: een laserlijn op 

de grond, een metronoom 

met twee verschillende 

tonen en een trilling in 

de handvaten. Deze drie 

cues zijn naar wens te 

combineren.

De laser, vibratie en tonen 

geven het gewenste loopritme 

aan. Cue-voorkeur en tempo 

stelt u in via de module aan de 

rollator. Met een druk op de 

knop in het handvat start het 

ritmische patroon.

Ritme startenDrie cues

Makkelijk instellen 
en activeren 

Het tempo van de signalen kan licht 

zijn versneld om de gebruiker te 

stimuleren om sneller te lopen. Of 

het tempo kan lager worden gezet, 

voor soepelere bewegingen. 

Variatie in toonhoogte van de metronoom 

voorkomt gewenning, zo blijft de gebruiker 

gefocust. Deze tonen kunnen ook worden 

afgespeeld via de smartphone. 

Ga sneller of langzamer

Twee tonen

De vibratie, toonhoogte en 

geluidsintensiteit kunnen 

worden aangepast in de 

bijbehorende app op de

smartphone. Via de app kan 

de patroonlengte van de cues 

worden ingesteld op: 8x, 16x, 

32x of non-stop.

Smartphone app
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Deze veelzijdige rollator kan worden gebruikt door fysiotherapeuten 
en andere professionals die patiënten ondersteunen bij het revalideren 
van neurologische of mobiliteitsbeperkende aandoeningen. 

Laser
Vibratie
Hoge toon
Lage toon



“Ik zocht een rollator die er niet als 
rollator uitziet. Winkelen is weer 
plezierig, want deze rollator is zo 
gemakkelijk te manoeuvreren!”

Op stap met  
Rollz Flex2

Design rollator met grote tas

Op het eerste gezicht is niet te zien

dat het een rollator is, dat was precies

de bedoeling van de ontwerpers, om 

een   aangenaam ontwerp te creëren 

om mee naar buiten te gaan. Deze 

rollator manoeuvreert gemakkelijk en 

je kunt stabiel en comfortabel lopen, 

terwijl de tas je boodschappen draagt. 

Zie de Rollz Flex in actie:



Eigenschappen 
Rollz Flex2

Geschikt voor lange of kortere 

mensen, dankzij de eenvoudig 

aanpasbare duwbeugel.  

Lichtgewicht rollator met 

de uitstraling

van een design shopper.

Even uitrusten op de

kunstlederen zitting

met de duwbeugel als

rugleuning.

Flexibel

De Rollz Flex2 weegt maar 

7,7 kg en is gemakkelijk en 

compact in te klappen. 

Licht en compact

Stijlvol

Gemak

Ga gemakkelijk over 

drempels en op stoepen 

met de drempelhulp, ook 

met volle tas. 

Drempelhulp

De grote, waterafstotende tas 

kan tot wel 20 kg dragen. 

Inclusief uitneembare binnentas. 

Praktisch

Rollz Flex2 zorgt voor een 

comfortabele rit met minder 

vibraties dankzij de zachtere 

schuimgevulde banden. 

Comfortabel

Gemakkelijk te duwen en 

sturen dankzij de kleine 

draaicirkel. 

Wendbaar

Wendbaar
Je kunt overal gemakkelijk manoeuvreren, zelfs tussen 

obstakels door. De voor- en achterwielen staan   dicht 

bij elkaar, waardoor je rollator dicht om je heen draait. 

Hiermee kunt u soepel draaien in een smalle ruimte 

Wanneer je een bocht maakt, zitten de wielen niet in de 

weg. Je stapt eenvoudig opzij en haalt iets uit een kast of 

rek. De Rollz Flex2 functioneert hetzelfde wanneer de tas 

tot zijn capaciteit is geladen.

Met behulp van de drempelhulp ga je gemakkelijk de 

stoepranden op.



Product details

De Rollz Flex2 is verkrijgbaar in 
vier framekleuren: Matt black, 
Pebble white, Dark purple en Jungle 
green. De tas is gemaakt van 
een duurzaam en waterafstotend 
materiaal en is beschikbaar in grijs. 

Garantie: 5 jaar op het frame en
2 jaar op de overige onderdelen.
Slijtagegevoelige onderdelen niet
inbegrepen.

Rollz Flex2 

Rollator gewicht

Lengte gebruiker

Zithoogte

Zitbreedte

Maximale belasting

Breedte

Lengte 

Diepte

Hoogte

Capaciteit tas

Wiel diameter

7,7 kg

1,55-1,95m

62 cm

44 cm

125 kg

62,3 cm

60 cm

33 cm

80-100 cm

25 liter/20 kg

8 inch 



ac
ce
ss
oi
re
s

Rollz Motion shopper
 
Deze stijlvolle en functionele tas kan op het frame van de
Rollz Motion worden geklikt. U kunt uw aankopen direct 
in de shopper doen en meenemen, u hoeft dus geen 
boodschappentas mee te dragen. 

Rollz Motion bekerhouder

De Rollz bekerhouder is zeer eenvoudig in gebruik. Dankzij 
het schuifsysteem kan de houder snel in de gewenste positie 
worden geplaatst, waardoor de gebruiker een flesje water kan 
meenemen.

Rollz Motion reishoes
 
Door het unieke design zijn de Rollz Motion en het 
rolstoelpakket geïntegreerd tot één compact pakket. 
Gebruik van de reishoes zal beschadigingen voorkomen. 

Rollz Motion rugsteun

Er alleen op uit en het rolstoelpakket thuis 
gelaten? Met deze rugsteun kunt u onderweg toch 
even uitrusten terwijl u leunt tegen de zachte band.

Rollz Motion en Rollz Flex paraplu’s 

Deze paraplu beschermt je tegen regen en zonneschijn. Het 
wordt aan het frame bevestigd, zodat u met beide handen de 
de rollator kunt gebruiken en goed ondersteund blijft. 

Rollz Motion gordel 

De gordel houdt u vast in de rolstoel voor extra 
veiligheid. Hij kan eenvoudig op het rolstoelpakket 
worden geplaatst en op de gewenste lengte worden 
afgesteld.

Rollz Flex stokhouder

De stokhouder wordt aan de duwbeugel bevestigd en 
blijft daar. Het bijbehorende onderdeel is ontworpen 
om op bijna elke wandelstok te passen.

Rollz Flex tashaken

Als u gaat winkelen, kunt u met deze twee tashaken 
extra tasjes meenemen. 

Rollz Motion en Rollz Flex dienblad

Met dit bamboe dienblad neemt u eenvoudig 
een kopje koffie of een boek binnenshuis 
overal mee naartoe. 

Rollz Motion 3-in-1 rolstoelpakkethouder

Met deze houders kunt u ook uw rolstoelpakket 
boven de zitting hangen. Hierdoor heb je meer 
loopruimte en bewegingsvrijheid. Een wandelstok en 
boodschappentashouder zijn geïntegreerd. 
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