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VOLARIS S7

Kevyt ja ketterä rollaattori, jonka istuimen korkeutta voidaan 
säätää. Liikkuvat ja säädettävät osat ovat värillisiä, joten heik-
komuistinenkin pystyy säätämään ja käyttämään rollaattoria. 

Volaris S7 -sarjan rollaattorit ovat korkealaatuisia ja sopivat 
erinomaisesti pohjoisiin oloihin. Suunnittelussa on otettu 
huomioon tuotteiden kierrätettävyys ja soveltuvuus erilaisille 
käyttäjille. Kaikki mallit ovat sivuttain kokoontaittuvia.

Istuin on korkeussäädettävä ja tukeva. Ristikkorunko joustaa 
alustan epätasaisuuksissa pitäen renkaat tukevasti maassa. 

S7 kävelytelineiden suurin käyttäjän paino on 150 kg. Poikke-
uksina Smart Compact (125 kg) ja Smart Kid (60 kg).

Soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön.

Turvallisuustekijät:
• Työntökahvojen korkeuslukitus putken läpi (ei luista, ei 

pyöri)
• Työntökahvoissa profiiliputki (tukeva, ei pyörähdä)
• Jarruvaijeri kulkee rungon sisällä SMART-malleissa

VOLARIS S7 -SARJAN ROLLAATTORIT

TUOTETIEDOT S7 S7 LOW

Lev.taitettuna/ leveys/ pituus 27/59/74 cm 27/59/74 cm

Istuinkorkeus 46/48/52/56/60 cm 46/50 cm

Kahvan korkeus 76-102 cm 68-86 cm

Väritys Alumiini/oranssi Alumiini/oranssi

Pyörät 200×32 mm 200×32 mm

Paino 7,2 kg 7,3 kg

Tuotekoodi 1422150 1522170

VOLARIS S7 LOW

Madallettu malli, joka soveltuu erityisen hyvin lyhyille ihmisil-
le. Rollaattorin istuinkorkeutta voidaan säätää.
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VOLARIS S7 SMART SHADOWLINE

Kevyt ja ketterä rollaattori, jonka istuimen korkeutta voidaan 
säätää. Jarrumekanismi on runkoputken sisällä suojassa vau-
rioilta. Rakenne on käyttäjän kannalta turvallinen, koska rol-
laattorin ulkopuolella ei ole vaijereita, jotka voisivat takertua 
ja aiheuttaa kaatumisen. Väritykseltään hillitty. Säätöosat ovat 
mustia ja runko on hienostuneen harmaa.

TUOTETIEDOT SMART SHADOWLINE

Lev.taitettuna/ leveys/ pituus 27/59/74 cm

Istuinkorkeus 46/48/52/56/60 cm

Kahvan korkeus 76-102 cm

Väritys Shadow Line

Pyörät 200×32 mm

Paino 7,5 kg

Tuotekoodi 1421170

VOLARIS S7 -SARJAN ROLLAATTORIT

VOLARIS S7 SMART LOW

Madallettu malli, joka soveltuu erityisen hyvin lyhyille henki-
löille. Työntökahvojen ja istuimen korkeudensäätö. Värilliset 
liikkuvat ja säädettävät osat helpottavat käyttöä.

TUOTETIEDOT SMART LOW

Lev.taitettuna/ leveys/ pituus 27/59/74 cm

Istuinkorkeus 46/50 cm

Kahvan korkeus 68-86 cm

Väritys Alumiini/oranssi

Pyörät 200×32 mm

Paino 7,1 kg

Tuotekoodi 1522160
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VOLARIS S7 SMART PATROL

Isopyöräinen rollaattori, joka soveltuu myös pitkille henkilöille. 
Rollaattorin istuinkorkeutta voidaan säätää. Jarrumekanismi 
on runkoputken sisällä suojassa vaurioilta. Rakenne on käyt-
täjän kannalta turvallinen, koska rollaattorin ulkopuolella ei 
ole vaijereita, jotka voisivat takertua ja aiheuttaa kaatumisen. 
Isot, leveät ja pehmeät renkaat, jotka joustavat erityisen hyvin 
kynnyksissä ja epätasaisuuksissa olematta kuitenkaan raskaita 
työntää. Liikkuvat ja säädettävät osat ovat värillisiä, joten heik-
komuistinenkin pystyy säätämään ja käyttämään rollaattoria.

TUOTETIEDOT SMART PATROL

Lev.taitettuna/ leveys/ pituus 27/59/83 cm

Istuinkorkeus 51/53/57/61/65 cm

Kahvan korkeus 81-107 cm

Väritys Alumiini/oranssi

Pyörät 260×34 mm

Paino 8,4 kg

Tuotekoodi 1632170

VOLARIS S7 -SARJAN ROLLAATTORIT

VOLARIS S7 SMART DISCOVERY

Kevyt ja ketterä rollaattori, jonka istuimen korkeutta voidaan 
säätää. Jarrumekanismi on runkoputken sisällä suojassa vau-
rioilta. Rakenne on käyttäjän kannalta turvallinen, koska rol-
laattorin ulkopuolella ei ole vaijereita, jotka voisivat takertua 
ja aiheuttaa kaatumisen. Leveät ja pehmeät renkaat, jotka 
joustavat erityisen hyvin kynnyksissä ja epätasaisuuksissa ole-
matta kuitenkaan raskaita työntää. Väritykseltään hillitty. Sää-
töosat ovat mustia ja runko on hienostuneen harmaa.

TUOTETIEDOT SMART DISCOVERY

Lev.taitettuna/ leveys/ pituus 28/60/74 cm

Istuinkorkeus 46/48/52/56/60 cm

Kahvan korkeus 76-102 cm

Väritys Shadow Line

Pyörät 200×42 mm

Paino 8 kg

Tuotekoodi 1441170
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VOLARIS S7 SMART KID

Lasten koko. Jarrumekanismi on runkoputken sisällä suojassa 
vaurioilta. Rakenne on käyttäjän kannalta turvallinen, koska 
rollaattorin ulkopuolella ei ole vaijereita, jotka voisivat taker-
tua ja aiheuttaa kaatumisen. Säätöosat ovat mustia, runko  hie-
nostuneen harmaa ja kädensija punainen.

TUOTETIEDOT S7 SMART KID

Lev.taitettuna/ leveys/ pituus 27/53/62 cm

Istuinkorkeus 42 cm

Kahvan korkeus 58-70 cm

Väritys Shadow Line

Pyörät 150×32 mm

Paino 6,5 kg

Tuotekoodi 1918076

VOLARIS S7 -SARJAN ROLLAATTORIT

VOLARIS S7 SMART COMPACT

Ketterä ja kapea rollaattori, joka soveltuu erityisesti käytet-
täväksi ahtaissa tiloissa. Rollaattorin istuinkorkeutta voidaan 
säätää. Jarrumekanismi on runkoputken sisällä suojassa vau-
rioilta. Rakenne on käyttäjän kannalta turvallinen, koska rol-
laattorin ulkopuolella ei ole vaijereita, jotka voisivat takertua 
ja aiheuttaa kaatumisen. Väritykseltään hillitty. Säätöosat ovat 
mustia ja runko on hienostuneen harmaa.

TUOTETIEDOT SMART COMPACT

Lev.taitettuna/ leveys/ pituus 27/53/62 cm

Istuinkorkeus 43-57 cm

Kahvan korkeus 73-88 cm

Väritys Shadow Line

Pyörät 150×32 mm

Paino 6,8 kg

Tuotekoodi 1711070



Haltija Group Oy
Koivuhaantie 2-4 D, 01510 Vantaa

Puhelin: 09 612 2250
asiakaspalvelu@haltija.fi

www.haltija.fi

Haltija on suomalainen valtakunnallisesti palveleva laajan 

palvelun apuvälineyritys. Haltija auttaa ihmisiä itsenäisessä 

elämisessä ja omien mahdollisuuksiensa saavuttamisessa 

rajoitteista huolimatta. Tarjoamme apuvälineitä 

asiakkaillemme kokonaisvaltaisesti.

HALTIJA GROUP OY

Haltija Group Oy on suomalainen palveluyritys, jonka kattavasta valikoimasta löytyvät apuvälineet, 

hoito-tarvikkeet, proteesit, ortoosit ja tukituotteet niin terveydenhuollon ammattilaisten, yritysten 

kuin kuluttaja-asiakkaidenkin tarpeisiin. Valmistamme myös korkealaatuisia suojatuotteita 

terveydenhuollon käyttöön. Valtakunnallisesti palveleva Haltijan huolto- ja vuokrauspalvelu 

mahdollistaa laitteiden turvallisen käytön  ja oikea-aikaisen saatavuuden. 

Tutustu meihin www.haltija.fi.

LISÄVARUSTEET

Selkänoja Metallikori Kangaskori

Tarjotin Juomapulloteline

Ei säädettävä perusmalli.  2422200
Säädettävä malli.  2422300

Irrotettavassa metallikorissa voi vaivat-
tomasti kuljettaa mukanaan laukkua ja 
pieniä ostoksia.  2410200

Kokoontaittuva kangaskori on hyödyl-
linen esim ruokatavaroiden kuljettami-
seen.   2413200

Hyödyllinen esimerkiksi, kun halutaan 
kuljettaa ruoka-astioita. 
Compact-malliin: 2490610
Muihin malleihin: 2490600

Sopii 0,5l monen muotoisiin juoma- 
pulloihin. Valmistettu tukevasta  
teräksestä.  2431200

Keppiteline Nesteensiirtoteline

Tarkoitettu kävelykeppien ja -sau-
vojen ja sateenvarjojen kuljettami-
seen. Voi asentaa kummalle puolelle 
tahansa.   2432200

Tällä nesteensiirtoteline kulkee käte-
västi mukana.  2497200

Happipulloteline

Tällä telineellä happipullo kulkee  
kätevästi mukana. 2441200

VOLARIS S7 -SARJAN ROLLAATTORIT


