
1De 100% rollator



100% individualiteit 

Midnight blue Pink BronzeBlackSilver grey Champagne
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De Gemino 30 is de 100% rollator. 100% individualiteit, veiligheid, comfort en keuze. Een rollator 
waarmee u niet alleen uw actieve leven en uw onafhankelijkheid kunt behouden maar waarmee 
u ook gezien wilt worden. Hij is dan ook niet voor niks onderscheiden met een ”Red dot: best of 
the best” design award. De rollator is verkrijgbaar in 6 stijlvolle kleuren met bijpassende manden 
en vele accessoires. Zo kunt u precies de rollator samenstellen die bij u past.
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100% Comfort
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Of u nu thuis of onderweg bent, de Gemino 30 staat garant voor licht en stabiel 
rijden. De rollator is erg wendbaar dus u manouvreert gemakkelijk overal langs. 
En wilt u wat verder weg? Geen probleem. Door zijn compacte vormgeving, het 
unieke vouwkliksysteem en zijn gewicht van slechts 7,1 kg kunt u hem eenvoudig 
mee nemen in de auto. Ook in huis heeft u weinig (opberg)ruimte nodig. 

Om het dagelijks leven gemakkelijker te maken, is de Gemino 30 voorzien van 
vele functionaliteiten. Ergonomisch gevormde handvatten met antislip voor meer 
grip, trapdoppen om eenvoudig en veilig de stoep op en af te gaan en een breed 
zitvlak voor een comfortabele ruststop tijdens het lopen. Met de Gemino 30 bent 
u veilig en comfortabel onderweg!



100% Veiligheid
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Veiligheid staat voorop! De stevige en stabiele constructie van de Gemino 30 met 
een belastbaarheid van 150 kg, zorgt ervoor dat u altijd en in elke omgeving veilig 
kunt lopen. Met de geïntegreerde reflectoren aan alle zijden van de rollator en op 
de naden van de mand bent u altijd goed zichtbaar, ook in het donker. 

De rollator en de remmen zijn eenvoudig te bedienen door de ergonomisch 
gevormde handvatten met antislip. Daarnaast bieden deze handvatten ook een 
goede ondersteuning tijdens het lopen of bij het staan. Het preventiesysteem tegen 
doorschieten van de duwhandvatten geeft u nog meer zekerheid. 



100% Op maat
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Het Gemino 30 assortiment bestaat uit diverse modellen, geschikt voor zowel groot en klein, jong 
en oud. Er is dus altijd een model dat bij u en uw wensen past. Gemino 30 biedt u de mogelijkheid 
om uw onafhankelijk en actieve levenstijl te behouden. 

Totale 
breedte

Gebruikers-
gewicht

Aanbevolen 
gebruikers-
lengte

Gemino 30 60 cm 150 kg 150 - 200 cm

Gemino 30 M 60 cm 130 kg 135 -170 cm

Gemino 30 S 55 cm 125 kg 125 - 165 cm

Gemino 30 Walker 61 cm 150 kg 150 - 200 cm

Gemino 30  M 
Walker

61 cm 130 kg 135 -170 cm
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De Gemino 30 Walker en de Gemino 30 M Walker hebben dezelfde voordelen 
als de Gemino 30 rollator maar met nog meer ondersteuning bij het lopen. De 
elleboogondersteuning kan eenvoudig in hoogte, positie en hoek aangepast 
worden aan de individuele behoeften van de gebruiker. De remmen en de 
duwhandvatten zijn geïntegreerd in de elleboogondersteuning en zijn 
ontwikkeld voor een eenvoudig en comfortabel gebruik. 
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100% Keuze

Stokhouder

Eenhandige rem voor beide 
zijden

Universele beugelZuurstofmand met uitneembare
zuurstofhouder

Infuushouder

VerlichtingRoyale mandVaste paraplu

Tafelblad

Rugsteun 

Het Gemino 30 assortiment biedt verschillende instelmogelijkheden en een ruim aanbod aan 
accessoires. Alle bedieningen zijn door de contrasterende lichtgrijze kleur direct zichtbaar voor u. 
De accessoires samen met de instelmogelijkheden van de rollator maken het mogelijk de Gemino 30 
geheel aan uw eigen wensen en behoeften aan te passen. Waar kiest u voor? Een luxe mand, een 
tafelblad of stokhouder? De keus is aan u. Maak het u gemakkelijk en laat zien wie u bent!



100% Specificaties

Gemino 30 30 M 30 S 30 Walker 30 M Walker

Totale hoogte mm 780 - 1000 690 - 880 650 - 770 980 - 1150 840 - 1000

Totale lengte mm 650 650 680 650 650

Totale breedte mm 600 600 550 610 610

Breedte tussen handvatten mm 470 470 420 255 255

Zithoogte mm 620 550 480 620 550

Hoogte indien gevouwen mm 800 760 690 970 890

Lengte indien gevouwen mm 650 650 680 650 650

Breedte indien gevouwen mm 230 230 230 355 355

Draaicirkel mm 840 840 790 840 840

Voor/achterwielen mm 200 x 36 200 x 36 200 x 36 200 x 36 200 x 36

Totaal gewicht zonder mand kg 7.1 7.0 6.6 10.6 10.4

Maximum gebruikersgewicht kg 150 130 125 150 130

Maximum lading in mand kg 5 5 5 5 5

Aanbevolen gebruikerslengte mm 1500 - 2000 1350 - 1700 1250 - 1650 1500 - 2000 1350 - 1700

Silver grey

Champagne

Midnight blue

Black

Pink

Bronze

Waarom Handicare?

We worden gedreven door een passie om het dagelijks leven gemakkelijker te 

maken. Voor mensen met mobiliteits- en toegankelijkheidsproblemen, evenals voor 

degenen die voor hen zorgen. Dat is al zo vanaf ons begin in 1986. Toen riepen Tom 

Myklebust en twee andere rolstoelgebruikers, die allemaal te kampen hebben met 

een verlamming, de ‘Rullestolekspertene’ (de rolstoelexperts) in het leven, na een 

toevallige ontmoeting in een Noors revalidatiecentrum. Het was hun visie om rol-

stoelen van hoge kwaliteit en op maat gemaakt te ontwikkelen en aan mensen met 

een handicap aan te bieden. Dit alles om hun onafhankelijkheid en de kwaliteit van 

hun leven te verhogen, en een écht verschil te maken. Vandaag de dag is Handi-

care, zoals het bedrijf  sinds 1995 heet, één van de toonaangevende bedrijven in 

de gezondheidszorg in Europa, en Tom blijft een bron van inspiratie vormen voor 

iedereen die met hem werkt. En een levend voorbeeld van waar het bij Handi-

care allemaal om draait. Het dagelijks leven van mensen gemakkelijker maken 

door aan hun individuele behoeften tegemoet te komen en een breed scala van 

goed ontworpen, uiterst functionele mobiliteitsproducten, overzethulpmid-

delen, badkamerveiligheidsoplossingen, trapliften en autoaanpassingen te 

bieden. Waarom? Omdat wij geloven dat in het leven elke dag belangrijk is.

“Ik geloof dat het gemakkelijker maken van het dagelijkse leven echt een ver-

schil kan betekenen in het leven van mensen. Het delen van deze passie 

met zo veel enthousiaste en toegewijde mensen bij

Handicare is een voorrecht en een waar genoegen.”

Tom Myklebust

Director Product Management

 & Development


