
    

Andarilho fixo em alumínio.
Um auxiliar óptimo para o treino da 
marcha com maior segurança. A 
possibilidade de regulação em altura 
permite a correcta adaptação ao 
usuário.
Modelo A2 para crianças e adultos até 
1,50m de altura. Ponteiras em 
borracha antiderrapante para uma 
maior segurança.

Andarilho articulado em alumínio.
Possui as características de um 
andarilho fixo e a mais-valia da 
articulação.
Dobrável para melhor arrumação. 
Regulável em altura. Ponteiras de 
borracha antiderrapante, para maior 
segurança.

Andarilho de 2 níveis para facilitar a 
elevação. Possui as características de 
um andarilho fixo e a mais-valia da 
articulação. Pode tornar-se fixo ou 
articulado, através de um dispositivo 
manual.
Dobrável para melhor arrumação. 
Regulável em altura. Com ponteiras de 
borracha antiderrapante, para maior 
segurança.

A1
52 AN W FX 01

A2
52 AN W FX 02

A3
52 AN X AR 01 2N

A4
52 AN W AR 01

dobrável

                       cor da estrutura                        dimensões            peso total

A1

A2

A3

A4

52 AN W FX 01

52 AN W FX 02

52 AN X AR 01 2N

52 AN W AR 01

alumínio champanhe

alumínio champanhe

alumínio natural

alumínio champanhe

54 (L) x 43 (P) x 88 (a) 98 (A)

46 (L) x 43 (P) x 79 (a) 89 (A)

58 (L) x 43 (P) x 89 (a) 99 (A)

58 (L) x 43 (P) x 82 (a) 92 (A)

      2kg

      2kg

      2kg

   2,8kg
 

A4

A3

A1/A2

dobrável
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A5 (com assento e bolso) e A6 (simples), andarilho em alumínio, prático e compacto. Desenhado para 
o conforto e mobilidade do utilizador. Os seus punhos anatómicos são reguláveis em altura, 
oferecendo toda a segurança.
Rodas interiores, muito apropriadas para espaços estreitos. Pontas TPE resistentes, 
antiderrapantes.
Dobrável, para fácil arrumação - continua de pé mesmo estando fechado.
A5 disponível em 4 cores: azul, vermelho, verde e amarelo.

A5 - cores disponíveis

*bolso opcional

dobrável

                       cor disponíveis             dimensões                     peso total    rodas      altura do assento    

A5

A6

52 AN XRD AS02/04/
05/06/07

52 AN 2 RD 02/04/05/
06/07

azul, vermelho, verde
ou amarelo e alumínio natural

azul, vermelho, verde
ou amarelo e alumínio natural

49 (L) x 68 (P) x 79 (a) 89 (A)

49 (L) x 68 (P) x 79 (a) 89 (A)

   3,8kg          Ø100mm                58cm
   

   3,2kg          Ø100mm                

A5
52 AN 4RD 02 AS

A6
52 AN 2 RD 02

A5/A6



Com estrutura em alumínio 
pintado, andarilho leve e 
altamente resistente com a 
vantagem de se fechar. Possui 
4 rodas maciças, sendo as 
rodas dianteiras direccionais e 
as rodas traseiras dotadas de 
travões que se accionam 
através de manípulos nas 
pegas.
O assento e o cesto tornam 
este andarilho extremamente 
prático e promotor da maior 
autonomia do utilizador.
Pegas ajustáveis em altura.

Rodas maciças                                 Ø200mm

Cor da estrutura                         alumínio azul

6,4kgPeso total                                               

Largura                                                   58cm
                                                                

43cmProfundidade                                          

89/99cmAltura                                                  

rollator alumínio
52 AN 2 AC

Futura
Com apenas 6 kg de peso, 
graças à sua estrutura de 
alumínio. Os rodízios maiores 
garantem estabilidade. Com 
sistema de travagem que 
permite a travagem segura. 
Assento com encosto. Punhos 
ergonómicos e reguláveis em 
altura.
Fecha facilmente, ocupando 
um espaço mínimo para 
transporte.

Alumínio anodizado

Cor da estrutura                                  alumínio

Ajustável em altura            6 posições (2,5cm)

Altura assento ao chão                           52cm
                                                                

44 x 20cmAssento                                           

89 - 99cmAltura                                                

136kgPeso máximo do utilizador                     

Peso total                                               6,1kg

futura
52 AN 2 AC

52 AN 2 AC

52 AN 2 AC



Andarilho utilizado no processo de reabilitação, permite assumir a posição bípede e 
efectuar marcha em pessoas com mobilidade reduzida. Andarilho dinâmico, com apoio 
axilar, apoio de mãos e suporte pélvico reguláveis em altura. Os apoios axilar e pélvico 
são acolchoados, para maior conforto do utilizador, e possuem fecho de segurança. 
Base robusta, com 4 rodas, todas com travão. Separador de pés (opção). Desenho 
apelativo e moderno. Disponível em 3 tamanhos.
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And. apoio axilar S

And. apoio axilar M

And. apoio axilar L

59 AN 2 RD SP SA S

59 AN 2 RD SP SA M

59 AN 2 RD SP SA L

                       cor da estrutura     peso total    rodas                 dimensões             altura utilizador
                                                                                                  (pélvis/axilas)    

cinza metalizado

cinza metalizado

cinza metalizado

      9,6kg     4 rodízios
    
    11,7kg     4 rodízios
    
    14,1kg     4 rodízios

28 (L) x 25 (P) x 54 (a) 79 (A)
                           74 (a) 99 (A)
34 (L) x 30 (P) x 80 (a) 105 (A)
                         100 (a) 125 (A)
40 (L) x 35 (P) x 106 (a) 131(A)
                          126 (a) 151 (A)

110 - 140

140 - 170

170 - 200

59 AN 2 RD SP SA L

59 AN 2 RD SP SA S/M

punhos ergonómicos fecho de segurança rodízios com travão
separador de pés

(acessório)


