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Conciliar estilo e funcionalidade
O Dolomite JAZZ é um andarilho inovador e leve desenvolvido para 
garantir excelente suporte e estabilidade durante a marcha. 
Tanto em ambientes interiores como em ambientes exteriores, este 
andarilho oferece várias vantagens que o tornam um dos melhores 
companheiros durante as deslocações. Combinando estética, 
funcionalidade e ainda ergonomia, o Dolomite JAZZ permite uma 
postura para a marcha adequada e, tão natural !  

Novid
ade



Dados técnicos

Cesto e assento almofadado
De série.Muito fácil de remover, 
o cesto pode ser utilizado como 
cesto de compras. O assento 
rígido com almofadas para maior 
segurança e conforto.

elegância

Design moderno, com a estutura cor 
antracite com toques de cinza claro, 
o andarilho Dolomite JAZZ é leve, 
discreto e elegante. Muito naturalmente 
irá se integrar à perfeição nas actividades 
da vida diária. Os cabos do sistema de 
travagem estão inseridos nos tubos dos 
punhos para maior discreção e evitar 
incómodos.   

Cinza antracite

Cor da estrutura

Características e opções 

JAZZ 610

JAZZ 510

7,8 kg

7,5 kg

595 mm

595 mm

690 mm

690 mm

750 – 1000 mm

650 – 800 mm

510 mm

510 mm

200 mm

610 mm

510 mm

450 mm 150 kg

Dolomite
®

 JAZZ

JAZZ 610 / 510 215 mm

Cesto Redondo
Opcional. Duas cores à escolha, 
cinza ou vermelho.
(a confirmar disponibilidade)
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Pisa pés
De série.Ideal para ultrapassar 
passeios ou outros obstáculos. 
O pisa pés pode ser utilizado do 
lado direito ou esquerdo.

Absoluta perfeição

O Dolomite JAZZ apresenta-se com um 
sistema de encarte muito inovador, suave 
e prático. O design foi pensado para fácil 
manuseamento, maior ergonomia e confor-
to. O andarilho Dolomite JAZZ oferece 
um espaço amplo para caminhar livremente 
e uns punhos anátomicos para aliviar pres-
sões, reguláveis em altura, com possibili-
dade de memorizar um tamanho pre defi-
nido. Encartado, o Dolomite JAZZ, fica 
estreito, fácil de alojar em qualquer lugar na 
posição de pé.

tiras de encosto
Opcionais. Para maior conforto 
quando sentado no andarilho. 
Disponível na versão standard 
ou almofadado.

Suporte de bangala/cana-
diana
Opcional. Assegura o transporte 
seguro de uma bengala ou cana-
diana.

tabuleiro
Opcional. É fácil de colocação e 
remoção. Garante o transporte 
seguro de objetos.


