
Nurmi Neo rollator for børn og unge placeres bag kroppen og er åben i gangretningen. Den effektive støtte 
fremmer en oprejst kropsholdning og en naturlig gang - og dermed dit barns mobilitet og uafhængighed. Den lave 
vægt og de letkørende hjul gør det nemt for dit barn at deltage ubesværet i hverdagen, og aluminiumsrammen er let 
at folde sammen for transport og opbevaring.
Nurmi Neo er ekstrem stabil og let at manøvrere. Forhjulene kan låses for retningsstabilitet, og tilbageløbsbremse 
er standard. Højde- og dybdejusterbare håndtag kan indstilles efter barnets størrelse. Og et bredt udvalg af 
ekstraudstyr giver mulighed for løbende tilpasning til barnets skiftende behov. 

Nurmi Neo børnerollator
– for en mere naturlig gang



Nurmi Neo 
– børnerollator

Håndbremse (tilvalg)

Universal håndtag (tilvalg)

Justerbar hofte- og bækkenstøtte (tilvalg)

Opadvendt håndtag med under-
armsstøtte (tilvalg)

Tipsikring (tilvalg)Kurv (tilvalg)

Tilbageløbsbremse (kan deaktiveres) 

Tekniske data

Dimensioner (cm) og vægt (kg) Str. 1 Str. 2 Str. 3

Højde, håndtag:  Standard 45 - 57 58 - 72 64 - 78

Afstand mellem håndtag: Standard 41 46 51

Højde, håndtag: Universal 38 - 57 51 - 72 57 - 78

Afstand mellem håndtag: Universal 27 - 41 32 - 46 37 - 51

Højde, håndtag:  Mini 31 - 48 

Afstand mellem håndtag: Mini 20 - 41 

Håndtag diameter 3 3 3

Afstand fra armlæn til gulv 53 - 64 66 - 79 71 - 84

Afstand mellem armlæn, gulv (i midten) 25 - 41 30 - 46 35 - 51

Armlæn bredde x længde (indvendig) 7 × 16 7 × 21 7 × 21

Totalbredde 63 68 72

Samlet længde (med tipsikring +10 cm) 65 76 83

Transport dimensioner (L × B × H)  65 ×63 ×24 76 ×68 ×24 85 ×72 ×24

Diameter, forhjul 15 15 15

Diameter, baghjul 15 20 20

Maks. brugervægt 25 40 55

Vægt 5,5 6,0 6,5

Sædehøjde 30 45 48

Venderadius 86 99 106

HMI nr. 40111 40112 40113

•	3	størrelser
•	Svingbare	forhjul
•	Højde-	og	dybdejusterbare	håndtag
•	Tilbageløbsbremse	(kan	deaktiveres)
•	Sammenklappelig
•	Massive	hjul
•	Stort	udvalg	af	farver

Standardudstyr

Tipsikring, retningslås, håndbremse, hængekøje-
sæde, vipbart sæde, kurv, håndstop samt forskellige 
håndtag såsom universal håndtag, opadvendte 
håndtag med underarmsstøtte og minihåndtag (str. 1)

Eksempler på ekstraudstyr

Hængekøjesæde (tilvalg)

Håndstop (tilvalg)Vipbart sæde (tilvalg)
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