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Hafnia
DEN ULTRA SMALLE ROLLATOR

kr 1.795,eks. moms

HMI nr: 42403

SPECIFIKATIONER
Smal Rollator, ideel til såvel inden- som udendørs brug.
Som standard bliver den leveret med stor kurv i kraftigt
materiale.
Rollatoren er udført i svejste stålrør, som efterfølgende
er blevet behandlet med pulverlak.
Af nyheder kan bla. nævnes, at rollatoren er blevet
endnu smallere, nemlig kun 52cm i bredden, forbedret
bremser, sikrere justering af styr, samt at den kan
belastes med op til 100 Kg i brugervægt.
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ny forbedret bremse, der opfylder kravene i
henhold til EN ISO/DIS 11199-2.
Ingen udvendige beslag som kan ridse dørkarme
m.m.
Nyt bakkesystem, med kliklås (ingen stålholder).
Kuglelejer på alle hjul og drejega er.
Styrhøjde justeres med tværbolt, (sikrer mod
drejning af styret)

Data
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Bredde total: 52 cm
Længde. 68 cm
Længde sammenklappet. 36 cm
Sædebredde/dybde: 40x22 cm
Højde styr: 72-92 cm (4cm interval)
Sædehøjde: 57 cm
Max. brugervægt: 100 kg.
Max. belastning af kurv: 10 kg.
Max belastning af bakke: 4 kg.
Vægt., uden tilbehør: 8,1 kg
Farve: Blå marine

BS-120
DEN ULTIMATIVE LØSNING
TIL UDENDØRS BRUG

kr 2.050,eks. moms

HMI nr: 32064

SPECIFIKATIONER
BS 120 rollatoren er monteret med store hjul så den let
kan forcere ujævnheder, dørtrin, kantsten, m.m.
Rollatoren er udført i pulverlakeret stålrør, og som
standard kan nævnes følgende:
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Stor kurv med bærehank
”Press down” bremser
Anatomiske håndtag
Stort formstøbt sæde med stor
siddedybde.
Store hjul (ø300mm) med
luft-/eller massiv pur bane.
Leveres også med underarmsstøtter
(rekvirer speciel brochure)

Data
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Bredde total: 63 cm
Længde. 75 cm
Længde sammenklappet. 46 cm
Sædebredde/dybde 40x15 cm
Højde styr. 78-94 cm
Sædehøjde. 63 cm
Max. brugervægt. 120 kg.
Vægt. 11,5 kg
Farve. Marineblå

BS 120 fås i 3 varianter:
BS 120 m. solide hjul
BS 120 m. lufthjul
BSU 120 m. underarmsstøtter

BSU-120
MED UNDERARMSSTØTTER

kr 2.450,eks. moms

HMI nr: 32065

SPECIFIKATIONER
BS 120 rollatoren er monteret med store hjul så den let
kan forcere ujævnheder, dørtrin, kantsten, m.m.
Rollatoren er udført i pulverlakeret stålrør, og som
standard kan nævnes følgende:
Stor kurv med bærehank ”Press down” bremser
Anatomiske håndtag
Stort formstøbt sæde med stor
siddedybde.
Store hjul (ø300mm) med
luft-/eller massiv pur bane.
Leveres også med underarmsstøtter
(rekvirer speciel brochure)
Rollatoren er udført i pulverlakerede stålrør og er
monteret med letlåselige ”press down” bremser.
Ÿ Hvilepuderne er udført i formstøbt gummi og er
lette at rengøre.
Ÿ Forhjul og ga er er forsynet med kuglelejer, øvrige
hjul er med glidelejer.
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Data
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Bredde total: 63 cm
Længde. 75 cm
Længde sammenklappet. 46 cm
Sædebredde/dybde 40x15 cm
Højde styr. 78-94 cm
Sædehøjde. 63 cm
Max. brugervægt. 120 kg.
Vægt. 11,5 kg
Farve. Marineblå

BS 120 fås i 3 varianter:
BS 120 m. solide hjul
BS 120 m. lufthjul
BSU 120 m. underarmsstøtter

Optimal
KVALITET DER BETALER SIG

kr 1.695,eks. moms

HMI nr: 20668

SPECIFIKATIONER
Optimal rollatoren er udført i forbehandlede
pulverlakerede stålrør, og sammensætningen af
materialer er valgt ud fra at de skal holde til udendørs
brug.
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Kuglelejer på alle hjul og drejega er.
Styrhøjde justeres med tværbolt, (sikrer mod
drejning af styret)
Anatomiske håndtag som standard.
Formstøbt vejrbestandigt sæde med stor
siddedybde
Enkelt, brugervenligt og funktionelt design.
”Press down” bremser med forstærket
bremsekabler. Kan ombygges til enhåndsbremse.
Forhjul og forga er er forsynet med kuglelejer,
øvrige hjul er med glidelejer.
OPTIMAL – rollatoren foldes let sammen.
Stort tilbehørsprogram
Rollatoren bliver som standard leveret med kurv.

Data
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Bredde total: 61 cm
Længde. 68 cm
Længde sammenklappet. 42 cm
Sædebredde/dybde 40x22 cm
Højde styr. 73-95 cm
Sædehøjde. 60,5 cm
Max. brugervægt. 100 kg.
Vægt. 7,9 kg
Farve: Blå marine

Optimal fås i 4 varianter:
Optimal m. solide hjul
Optimal m. lufthjul
Optimal m. underarmsstøtter
Optimal Plus m. underarmsstøtter (en bredere version)

Optimal
MED UNDERARMSSTØTTER

kr 2.295,eks. moms

HMI nr: 35207

SPECIFIKATIONER
Optimal rollatoren er udført i forbehandlede
pulverlakerede stålrør, og sammensætningen af
materialer er valgt ud fra at de skal holde til udendørs
brug.
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Kuglelejer på alle hjul og drejega er.
Styrhøjde justeres med tværbolt, (sikrer mod
drejning af styret)
Formstøbt vejrbestandigt sæde med stor
siddedybde
Enkelt, brugervenligt og funktionelt design.
”Press down” bremser med forstærket
bremsekabler. Kan ombygges til enhåndsbremse.
Forhjul og forga er er forsynet med kuglelejer,
øvrige hjul er med glidelejer.
OPTIMAL – rollatoren foldes let sammen.
Rollatoren bliver som standard leveret med kurv
Hvilepuderne er udført i formstøbt gummi og er
lette at rengøre.

Data
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Bredde total: 61,5 cm
Bredde – Indv. armlæn. 30 cm
Højde sæde. 60 cm
Højde armlæn. 90 – 115 cm
Max. brugervægt. 100 kg.
Vægt. 9,5 kg
HMI nr. 35207

Optimal fås i 4 varianter:
Optimal m. solide hjul
Optimal m. lufthjul
Optimal m. underarmsstøtter
Optimal Plus m. underarmsstøtter (en bredere version)

Up and Go
GÅBORD TYPE 156

kr 2.995,eks. moms

HMI nr:18287

SPECIFIKATIONER
Gångbordet er «reproduktion» af en gammel kending,
men med et løft på designet, samt forbedringer som,
bedre hjul og justerbare håndtag.
Kvaliteten er den samme, bl.a. er puderne udført i
håndsyet læder.
Enkel højdejustering
Stor gangdybde
Polstrede armstøttepuder
Stilbare armstøttepuder og håndtag
Fås også med ederindsats eller gaseder.
Svingbare hjul – låsbare med dobbeltvirkende
bremser.
Ÿ Diverse tilbehør – bl.a. holdere til kurv og dropstativ
mm.
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Data
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Todelt armstøtte – indvendigt mål: 330-550 mm
Todelt armstøtte – udvendigt mål: 640-790 mm
Højde: 940-1370 mm
Længde – ramme: 700 mm
Bredde – ramme: 660 mm
Brugervægt: 120 kg.
Vægt: 17 kg

Badebænk
ENKELT DESIGN

kr 995,eks. moms

HMI nr: 21322

SPECIFIKATIONER
En stabil og sikker badebænk i kraftig konstruktion med
lav vægt. Badebænken fås med helsæde samt med
hygiejnesæde for intimhygiejne. Det glatte ydre gør
badebænken let at rengøre.
Sædet som er udført i formstøbt ABS plast, kan uden
brug af værktøj afmonteres for rengøring/udskiftning.
Stativet er udført i pulverlakerede stålrør. De indstillelige
ben er udført i eloxerede aluminium, og indstilles ved
hjælp af et enkelt clipse system.
Badebænken er monteret med anti-glid gummifødder
med indvendig stålforstærkning.
For at undgå vandsamlinger er sædet samt alle
gummifødder udstyret med drænhuller.
Badebænken indgår i P. Andersen & Søns modulsystem,
og kan enkelt tilpasses den enkelte brugers behov.
Følgende tilbehør kan nævnes: Armstøtter – rygstøtte
soft – rygstøtte fast.

Data
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Bredde total: 46 cm
Højde: 43-58cm
Dybde: 36cm
Farve: Hvid pulverlakering
Vægt: 4kg
Brugervægt: 130kg
HMI nr. 21322 (uden hygiejneudskæring)
HMI nr. 21321 (med hygiejneudskæring)

Badebænken fås i 2 varianter:
• Uden hygiejneudskæring
• Med hygiejneudskæring

Tilbehør
TILBEHØR OG RESERVEDELE TIL ROLLATORER M.M.

Rygbøjle

Rygbåndet som giver en behagelig tryghedsfornemmelse
når man benytter hvilesædet, kan let monteres på
rollatoren.
Rygbåndet kan uafhængigt af håndtagshøjde, justeres i den
rette højde.

PASSER TIL HAFNIA,
OPTIMAL & BS-120

HMI-nr. 52247
Stokkeholderen består af en underskål samt en gribebøjle
til stokken.
Gribebøjlen som kan holde en stok med en diameter på op
til ø25mm, er selvlåsende når stokken presses ind i bøjlen.
De medfølgende monteringsbeslag passer til rørdiameteren
ø22/25mm

kr eks.220,moms

Stokkeholder
PASSER TIL HAFNIA,
OPTIMAL & BS-120

HMI-nr. 52248

kr eks.112,moms

Kurv

Kraftig kurv med plads til indkøb.
Kurven er fremstillet i kraftigt materiale, der gør den robust
og sikker i brug. Den er let at aftage og montere, og har et
håndtag så man enkelt kan tage sine indkøb med
indendøre.

PASSER TIL HAFNIA
OG OPTIMAL

HMI-nr. 52225

kr eks.148,moms

Kurv

Kraftig kurv med plads til de større indkøb.
Kurven er fremstillet i kraftigt materiale, der gør den robust
og sikker i brug. Den er let at aftage og montere, og har et
håndtag så man enkelt kan tage sine indkøb med
indendøre.

PASSER TIL BS-120

HMI-nr. 52254

kr eks.148,moms

Tilbehør
Slæbebremser

Alle Rilsan/Hafnia rollatorer leveret efter februar 2001 kan
få monteret denne slæbebremse, som enkelt kan skrues
fast med de medfølgende skruer.
Slæbebremsen kan justeres fra næsten friløb –til meget
træg drejning.

PASSER TIL HAFNIA

HMI-nr. 52246

Slæbebremser

Beslaget for iltbeholderen monteres med plasticstrips på
stellet, selve fastgørelsen af ilt asken sker med et
specielfremstillet låsebånd, som sikrer at asken sidder fast.
Låsebåndet kan justeres til ere forskellige typer 2 kg
ilt asker.

PASSER TIL OPTIMAL

Både kurv og sæde kan benyttes med beslaget monteret.

HMI-nr. -52253

kr eks.376,moms

Bakke «klar»

Standardbakke som, kan monteres på vores
halvmåneformet sæde. Denne bakke medleveres som
standard. Og passer ned i de huller som er i sædet.
skruehuller.

PASSER TIL HAFNIA,
OPTIMAL & BS-120

NB! Bakken kan «hoppe» af ved ujævn kørsel.

HMI-nr. 52242

kr
99,eks. moms

Bakke grå

Bakke i grå akryl.
Kan sættes på alle vores rollatorer via de clips som er
fastsvejste på bakken.
Enkel, ligetil at bruge og sidder godt fast, så bakken ikke
hopper under kørsel.

PASSER TIL HAFNIA,
OPTIMAL & BS-120

HMI-nr. 43784

kr eks.189,moms

Dropstativ

Dropstativ rollator, Dropstativet som er udført i
pulverlakerede stålrør fastgøres enkelt med 2 stk.
håndgreb på de eksisterende beslag for bakkeholderen.
Dropstativet kan let monteres på alle rollatorer der er købt
helt tilbage til 1995.
Bakke m/holder kan stadig benyttes med dropstativet
monteret.

PASSER TIL HAFNIA,
OPTIMAL & BS-120

HMI-nr. 52245

kr eks.670,moms

Tværgreb

Tværgreb med enhåndsbremse, bremsegrebet kan vendes
for højre/venstrehånds betjening. Bremsehåndtag kan
justeres i valgfri vinkel.
Styret er betrukket med en blød skumpolstring.
Bremsen er konstrueret så den bremser på begge hjul, via
et håndtag.

PASSER TIL HAFNIA,
OPTIMAL & BS-120

kr eks.650,moms

HMI-nr. Beslaget for iltbeholderen monteres med plasticstrips på
stellet, selve fastgørelsen af ilt asken sker med et
specielfremstillet låsebånd, som sikrer at asken sidder fast.
Låsebåndet kan justeres til ere forskellige typer 2 kg
ilt asker.

kr eks.355,moms

Ilt aske holder
PASSER TIL HAFNIA,
OPTIMAL & BS-120

Både kurv og sæde kan benyttes med beslaget monteret.

HMI-nr. 52224

kr eks.625,moms

Reservedele
Forgaﬀel til vores rollatorer. Kugleleje er inklusiv

Gaﬀel til rollator
PASSER TIL HAFNIA
OPTIMAL OG BS-120

HMI-nr. 52246

kr
94,eks. moms

Greb til rollator

Ergonomiske håndtag til alle vores rollatorer

PASSER TIL HAFNIA,
OPTIMAL & BS-120

HMI-nr. Enhåndsbremse eksklusiv kabler.
Understøtter 2 kabler, for bremse på begge hjul.

kr
39,eks. moms

Enhåndsbremse
PASSER TIL HAFNIA,
OPTIMAL & BS-120

HMI-nr. 52224

kr
92,eks. moms

Kabel

Kabel til bremsehåndtag. 90 cm.

PASSER TIL HAFNIA,
OPTIMAL & BS-120

HMI-nr. -

kr
49,eks. moms

Hjul - Luft

Hjul Ø300 med luft.

PASSER TIL HAFNIA,
OPTIMAL & BS-120

HMI-nr. 52245

kr eks.146,moms

Hjul - Luft

Hjul Ø200 x 50 med luft.

PASSER TIL HAFNIA,
OPTIMAL & BS-120

HMI-nr. -

kr eks.129,moms

Hjul

Hjul Ø200 x 35 massivt.

PASSER TIL HAFNIA,
OPTIMAL & BS-120

HMI-nr. 52249

kr
92,eks. moms

Reservedele
Hjul massiv

Hjul Ø300 x 45 massiv m. kugleleje

PASSER TIL HAFNIA

HMI-nr. 52246
Hjul Ø 200 x 50 massiv.

kr eks.149,moms

Hjul massiv
PASSER TIL HAFNIA,
OPTIMAL & BS-120

kreks.129,moms
Underarmsstøtter til BS-120 og Optimal
Pakken indeholder eet sæt.

Underarmstøtter
PASSER TIL
OPTIMAL & BS-120

kr eks.550,moms
T-Stykke til underarmsstøtter

T-Stykke
PASSER TIL HAFNIA,
OPTIMAL & BS-120

kreks.149,moms
Underarmsskål til underarmstøtter

Underarmspude
PASSER TIL HAFNIA,
OPTIMAL & BS-120

kr eks.184,moms
Enhåndsbremse inklusive Kabler

Enhåndsbremse
PASSER TIL HAFNIA,
OPTIMAL & BS-120

kr eks.254,moms

Prisliste 2017
Rollatorer
Hafnia
Hafnia m. lufthjul
Optimal
Optimal Plus m. underarmstøtter
Otimal Plus - Bred m. underarmsstøtter
BS-120
BSU-120 m. underarmsstøtter

Vare nr.

HMI-nr.

Pris

141-148-001
141-148-002
141-134-001
141-112-055
141-149-2
141-113-256
141-101-001

42403
52250
20668
35207
32064
32065

kr. 1.870,kr. 1.965,kr. 1.695,kr. 2.805,kr. 2.680,kr. 2.805,kr. 2.805,-

141-208
141-226
141-207
141-201
141-224
141-223
141-202
141-218
141-221
141-220
141-216
141-321
141-225
141-209

52225
52254
52242
43784
52247
52248
52246
52253
52245
52249
52246
52224

kr. 148,kr. 148,kr. 99,kr. 189,kr. 220,kr. 112,kr. 355,kr. 376,kr. 670,kr. 625,kr. 650,kr. 1.115,kr. 225,kr. 254,-

141-219
141-214
141-209
141-215
141-204
141-211
141-212
141-213
141-217
141-146102
141-210
141-206
141-203

52224
-

kr. 235,kr. 92,kr. 254,kr. 86,kr. 82,kr. 83,kr. 92,kr. 129,kr. 129,kr. 146,kr. 94,kr. 17,kr. 39,-

1-1110
1-1111
141-156-1

21322
21321
18287

kr. 585,kr. 585,kr.2.995,-

Rollator tilbehør
Kurv til Hafnia og Optimal
Kurv til Bs120
Bakke i klar plast
Bakke med clips
Rygbånd
Stokkeholder
Slæbebremser til Hafnia pr sæt
Slæbebremser til Optimal pr sæt
Dropstativ
Ilt aske holder
Tværgreb med enhåndsbremse
Underarmsstøtter pr. sæt
Vippepedal
Enhåndsbremsegreb

Reservedele til rollatorer
Sæde
Bremsegreb
Enhåndsbremsegreb
Bremsekabel 90/110 cm.
Bremsekabel 110/140 cm.
Hjul ø200 x 35 - massiv - glideleje
Hjul ø200 x 35 - massiv - kugleleje
Hjul ø200 x 50 - massiv - kugleleje
Hjul ø200 x 50 - luft - kugleleje
Hjul ø300 x 50 - luft - kugleleje
Hjulgaﬀel passer til ø200
Spændegreb til styr
Gummihåndtag Ergonomisk pr. sæt

Andre hjælpemidler
Badebænk
Badebænk m. hygiejneudskæring
Up & Go gangbord

P. Andersen & Søn A/S
Dynamovej 12 B
DK - 2860 Søborg
Tlf.: 44 94 80 00
Fax.: 44 94 80 89
E-mail: mail@rollator.dk

P. Andersen & Søn A/S
HJÆLPEMIDLER

