
Let’s Go inomhusrollator
Mer än 300 000 sålda i hela världen

Technical data sheet for Indoor Rollator Let’sGo

1.   Handle tube, aluminum.
2.   Front leg frame, 1 inch steel tube, 1.25 mm thick.
      Powder coated.
3.   Rear leg profile, extruded aluminum.
      Powder coated or film coated.
4.   Brake handle, steel, chrome plated.
5.   Tray support ring, 1/2 inch steel tube.
      Powder coated.
6.   Soft black handle rubber.
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Specifications

42 cm

35 cmTekniska data:
Testad enligt ISO 11199-2 för 
en maximal användarvikt på 100 kg.
Max. bredd 54 cm. 
Vikt 6,5 kg.
Handtagshöjd inställbar från 83 till 94 cm. 
Belastning på brickan max 5 kg. 
Belastning i korgen max 3 kg.

Röd / Mörkgrå. Art. nr. 0030. Silver. Art. nr. 0040. 

Liten korg.  Svart / grå. Art. nr. 0350.

Stor korg.  Svart / grå. Art. nr. 0360

Silver / Svart. Art. nr. 0060.Trämönstrad / Silver. Art. nr. 0020.

Handtagen är klädda med mjukt skumgummi, juster-
bara i höjd för att passa olika kroppslängder. Bromsen 
är lätt att manövrera med bara en hand, bromsar då på 
båda bakhjulen samtidigt. Självklart har rollatorn också 
parkeringsbroms. Rollatorn kan lätt fällas ihop och den 
kan stå hopfälld. 

Let’s Go inomhusrollatorer levereras färdigmonterad i 
kartong, storlek 56 x 21 x 92 cm, vikt 9 kg. Bricka ingår. 
Användarmanual är förpackad i lådan. Stor eller liten 
korg kan beställas tillsammans med rollatorn men kan 
även beställas och levereras separat.

Trust Care, Citadellsvägen 23, 211 18 Malmö. www.trustcare.se

Let’s Go, världssuccén från Trustcare, 
är ett mycket praktiskt gånghjälpme-
del för personer som behöver ett lätt 
och flexibelt rullande hjälpmedel 
för användning inomhus. Dessutom 
är den i vacker och elegant design. 
Finns i fyra olika färger. Lätt att ma-
növrera och lätt att använda i trånga 
utrymmen som badrum. Den har en 
avtagbar bricka för att transportera 
t. ex. en tallrik eller en kaffekopp. 
Ha den som serveringsvagn och som 
bord att äta från och som stöd om 
du behöver stiga upp ur sängen på 
natten. En textilkorg kan fås som 
tillbehör. finns i två storlekar och 
kan användas samtidigt som brickan.


