
Lundins kök COLLECTION



MADE IN SWEDEN



Volaris 
Volaris rollatorer utvecklas med fokus 
på design, funktionalitet och  
säkerhet för ökad livskvalité hos äldre 
och funktionshindrade.

Volaris rollators are recognized for 
their unique functionality, safety and 
design making them suitable for a 
wide range of people and situations. 
We can assure you we will have 
something that will suit your specific 
requirements. We want to help you 
do more and enjoy a better quality of 
life.  
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Compact 
Volaris S7 SMART Compact är en lätt och smidig rollator, som är 
godkänd för utomhusbruk, med funktioner för alla. Med en bredd på 
endast 53 cm är Compact-rollatorn extra lätt att manövrera i trånga 
utrymmen och lätt att ta sig fram i city och på resor.

The Volaris S7 SMART Compact is a light, versatile rollator that is 
particularly suitable for negotiating tighter spaces. It has a width 
of only 53 cm, making it easy to maneuver and go where you want 
to go when out on the town or travelling. It is adaptability and size 
make it particularly suitable for different situations.
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Kid
Kid är en säker barnrollator! Den är välbalanserad och har ett 
generöst utrymme mellan de bakre hjulen, särskilt bra för barn med 
ortoser eller en bred gång. Handbromsarna är lätta att använda och 
ger barnet ökad säkerhet. Handtagen är mjuka och ger ett bra grepp, 
finns i flera färgglada kulörer. 

The Kid rollator has been specifically designed for children. It is  
well-balanced and has ample space between the rear wheels,  
making it particularly suitable for children with orthoses or a wide 
gait. The hand brakes are easy to use and give the child an extra 
sense of security. The handles are very comfortable, providing a solid 
grip which are available in attractive bright colors.





Patrol
Volaris S7 SMART Patrol är särskilt lämpad för användning  
utomhus, med stora mjuka stötdämpande hjul, vilket gör den idealisk 
att använda när man går på ojämnt underlag, på och av tåg, eller går 
på trottoarer och kullersten. Handtagshöjden (82 till 107 cm) är en av 
de högsta tillgängliga vilket är bra om du är över 180 cm hög. Trots 
alla funktioner och stora hjul är rollatorn relativt lätta (8,8 kg) den är 
också mycket enkel att använda och rullar lätt! Den kommer att göra 
dina utflykter trivsamma och du blir trygg!

Volaris S7 SMART Patrol is particularly suited for outdoor use, with 
large soft shock absorbing wheels, making it ideal to use when  
walking down dirt tracks, on/off the train, or encountering uneven 
pavements such as cobblestones. The handle height (82 to 107cm) is 
one of the highest available which is great if you are over 180 cm tall. 
Despite its features and large wheels, the rollator is relatively light 
(8.8 kg) and is very easy to use. It will make your outings safe and 
enjoyable. 
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Discovery
Volaris S7 SMART Discovery är en stilren rollator för inomhus- och 
utomhusbruk. Det eloxerade aluminium-chassit och de diskreta 
detaljerna gör Discovery-rollatorn elegant i sin design. De mjuka och 
breda hjulen minimerar att vibrationer kommer upp genom hand-
tagen, är särskilt lämplig för personer med värk i händerna eller 
personer som lider av reumatism.

Volaris S7 SMART Discovery is a stylish rollator for indoor and  
outdoor use so you will look the part when down the street or at a 
gathering. Walking comfort assured because of the wide, soft wheels 
minimizing the vibration coming up through the handles, being  
particularly suitable for people with painful hands or rheumatism  
sufferers.







S7
S7-rollatorn är utrustad med VABS-bromssystem vars syfte är att  
effektivisera inbromsningen av rollatorn. Bromsning sker snabbt då 
du håller runt handtaget när du går med rollatorn.

The S7 rollator is equipped with the VABS brake system so brakes 
can be applied with minimal effort and maximum effectiveness. The 
main difference with the S7 compared with the S7 SMART models 
is the integrated brake leaver, which enables you to apply the brake 
quickly when holding the handle.
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Rollatorerna/The rollators
Volaris rollatorer är tillverkade på Eurovema i Sverige enligt gällande 
standard för gånghjälpmedel, ISO 11199-2:2005. Den kryssfällda  
konstruktionen gör att den rullar följsamt på ojämnt underlag samt att 
den står stadigt på alla fyra hjulen då den är hopfälld. Höjden på handtag 
och sits kan justeras utan verktyg så att rollatorn passar dina mått. Hand-
tagen är mjuka och anatomiska och naturligtvis har rollatorn även en 
lättåtkomlig färd- och parkeringsbroms. Alla varianter finns att få i en låg 
och bred modell.

The cross-folding design and slightly larger wheels will ensure you travel 
smoothly over uneven surfaces. They will also stand steady when in the 
folded position, which is particularly important if you are already  
unstable on your feet. The handle and seat height can be adjusted to 
your needs without the use of tools. So when the occasion arises and you 
want the seat to be lower to a small child or out weeding the garden, you 
can adjust the seat or handles according to the situation. The soft  
anatomical handgrips or a straight grip can be critical in ensuring you 
are comfortable when walking. A vast amount of time has been put into 
ensuring that every function on the Volaris rollators is easy and natural 
for you to use. There are a number of different models; standard, low, 
wide; not to mention the large range of accessories available, so you will 
get exactly what you need. Volaris rollators are manufactured by  
Eurovema in Sweden according to standard ISO11199-2:2005 for rollators.
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Baldersvägen 38, SE-332 35 Gislaved, Sverige/Sweden
Tel/Phone. +46 (0)371 390 100

info@eurovema.se | www.eurovema.se
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