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TOPRO 
TROJA 2G PREMIUM

NY GENERASJON RULLATORER!
Økt trygghet, � eksibilitet og best mulig komfort
Forgjengeren, TOPRO TROJA Classic, revolusjonerte rullatormarkedet i 2002. Siden da har TOPROs 
 produktutviklingsteam videreutviklet rullatoren på bakgrunn av research og tilbakemeldinger fra 
 brukere og terapeuter. Resultatet ble en 2. generasjons TOPRO TROJA, som er vel ansett i markedet 
og med � ere brukervennlige  funksjoner samt ekstra fokus på trygghet, � eksibilitet og komfort.
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TOPRO 
TROJA 2G PREMIUM

TOPRO IBS
Et nyutviklet innvendig bremse-
system som bremser på felgen i 
stedet for på dekket.  Dette gir et 
større utvalg av dekkmønstre og 
mykhet for ulike underlag.

TOPRO Quick Release
Gjør det enkelt å 
ta av og skifte hjul.

Komforthjul Soft (PUR)
Komfortable og sikre på ujevnt 
underlag som f.eks. grusveier, 
stier, brostein osv.

TOPRO o� road-hjul 
eller piggdekk (tilbehør)
For ujevnt eller glatt underlag.
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TOPRO Ergo Grip

Unikt ergonomisk grep som gjør det lettere å reise 
seg fra sittende posisjon. Kan brukes som armlene og gir 
mulighet for mange ulike gripetak når man står eller sitter.

TOPRO Ringeklokke

Få oppmerksomhet når det er nødvendig. 
Lett å bruke uten å ta hånden fra håndtaket.

TOPRO Handlebag

Tåler opptil 10 kg og er lett å ta av og på. 
Handlebagen har skulderreim for enkel transportering. 
Den har også to innvendige lommer for små eiendeler 
og et lokk som beskytter det som er i kurven.

Re� ekser

Vær synlig fra alle kanter i mørket med re� eksbånd 
på rammerøret og re� eksstripe på handlebagen. 
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INNOVATIV!
Mange nye funksjoner for maksimal brukervennlighet

I tillegg er alle originale 
produktegenskaper beholdt:

 • Lett vekt.

 • Minnefunksjon i håndtaksrørene 
for enkel høydejustering.

 • Vippefunksjon og kantavviser 
for enkel manøvrering.

 • Totalt 12 kulelagre i hjul og 
ga� er bidrar til ekstra gode 
kjøreegenskaper og høy kvalitet.

 • Lett å folde sammen.

 • Står stødig på hjulene når den 
er sammenslått og tar liten plass.

 • Testet og godkjent iht. 
NS-EN ISO 11199 (rullatorstandard).

 • Biokompatibilitetstestet iht. 
EN ISO 10993-5.

års
garanti
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Yasko Hupfauer
Fysioterapeut ved Universitets- og 
rehabiliteringsklinikk Ulm, Tyskland

«Pasienter med feilstilling i hendene får 
bedre tak i rullatoren. Brukeren går INNE i rullatoren, 
ikke bak. Materialet i grepet er behagelig og gir godt 
tak. Allerede ved å plassere hendene på den øvre, � ate 
delen av TOPRO Ergo Grip oppnår man automatisk en 
likevektsreaksjon i kroppen.»

Fabian Crüwell
Fysioterapeut og terapileder 
ved Spesialsykehus 
Neresheim, Tyskland

«Gir en rekke gripemuligheter. Grepet krever 
mer spenning i overkroppen, noe som er bra 
for pasienten. Å reise seg er enklere, da man 
kan støtte seg bedre med dette grepet.»

Nora Kern
NOI og Bobath 
instruktør 
i Tyskland

«Å sitte på rullatoren er mer 
 behagelig, da armene kan ligge 
løst og ledig på TOPRO Ergo Grip.»

Dette sier ekspertene om det nye håndtaket TOPRO Ergo Grip:

Nyhet!
TOPRO TROJA 2G PREMIUM M medium S small

Anbefalt brukerhøyde 150–200 cm 135–170 cm

Maks. brukervekt 150 kg 125 kg

Maks. belastning handlebag 10 kg / 15 l 10 kg / 15 l

Håndtakshøyde 78–100 cm 71–86 cm

Håndtak TOPRO Ergo Grip TOPRO Ergo Grip

Største lengde 65 cm 65 cm

Største bredde 60 cm 60 cm

Avstand mellom håndtakene 47 cm 47 cm

Setehøyde 62 cm 54 cm

Snudiameter 84 cm 84 cm

Diameter hjul 20 cm 20 cm

Bredde hjul 3,6 cm 3,6 cm

Gripedistanse kjørebrems 6,5 cm 6,5 cm

Mål sammenlagt (l × b × h) 65 × 24 × 81,5 cm 65 × 24 × 74 cm

Transportvekt (uten hjul og handlebag) 5,5 kg 5,1 kg

Produktvekt  (inkl. handlebag og hjul) 7,8 kg 7,4 kg

Bruksområder Innendørs og utendørs

Art. No. Capriblå Lyserosa Vinrød Hvit Mørk grå Sølvgrå

Medium 814600-1316 814600-1313 814600-1312 814600-1311 814600-1310

Small 814601-1416 814601-1413 814601-1412 814601-1411 814601-1400

Fa
rg

eg
je

ng
iv

el
se

n 
i d

en
ne

 k
at

al
og

en
 k

an
 v

ar
ie

re
 fr

a 
de

n 
re

el
le

 fa
rg

en
 p

å 
pr

od
uk

te
ne

.

TOPRO Troja 2G Premium leveres med en elegant matchende handlebag og Komforthjul Soft.
Design på bagene er fra venstre; Rose Sublime, Grey, Baroque og Tartan.

Capriblå med Blue Waves bag

NÅ INKLUDERT! Fra juni 2017 leveres TOPRO Troja 2G Premium med ryggstøtte.
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815260 814670814038 814649

814141 814023814024 814068

814607 814728 814059

814009814026 814014

814046 814025814042 814043

814625 814677
Blue Waves

814641
Baroque

814643
Tartan

814672
Rose Sublime

814622
Grey

814029
814035

Variert tilbehør, bestilles separat
TOPRO ART.NR.

HMS ART.NR.

Regulerbar polstret ryggstøtte
(inkludert fra juni 2017)

Enhåndsbrems Styrehåndtak 
for ledsager

Kurv til oksygen� . (kun 
kompr. ikke � ytende)

Handlebag
avtakbar

Nettkurv
avtakbar

Veske bak,
med glidelås

LED-lykt Piggdekk for IBS,
sett á to bakhjul

Slepebrems (par)

Isbrodder M (36–40)
for sko L (41–46)

KrykkeholderTransportbag Flaskeholder

Dekorklistremerker
� re stk.

LåsNavneskilt Paraply
med feste (sort)

Serveringsbrett Antisklimatte for 
serveringsbrett

Nyhet!

176103 157205157206 215034

176148 176090

157202157197 176154

172663 157201176156 157198

Grey 215017

Nyhet!
Nyhet!

O� road-hjul for IBS,
sett á � re hjul
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