
Ideeën voor een 
zelfstandig leven.

Producten van Saljol om vallen te voorkomen



Over Saljol
Ideeën voor een  
onafhankelijk leven

Wat betekent Saljol eigenlijk? Heel eenvoudig: “Spaß am  
Leben - Joy of Life”. We ontwikkelen eersteklas hulpmiddelen 
van hoogwaardige materialen die het leven makkelijker  
maken. We denken verder dan wat verwacht wordt en verzinnen  
oplossingen voor een zelfstandig leven. De slimme innovaties van  
Saljol helpen om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen.





Productoverzicht.
Veranderingen aandurven  
dankzij innovatieve oplossingen
Het leven stelt een mens soms voor uitdagingen, zoals minder goed lopen.  
Hoe gaat u daar mee om? Bedenk dat het niet de eerste moeilijke situatie in uw 
leven is. Ook dit kunt u aan! Zie het als een kwestie van perspectief. Omarm de 
verandering en laat u verrassen door nieuwe mogelijkheden. Dit is de kans om  
uw levensstijl aan te passen aan wat u kunt en wilt. Ga ervoor!



Carbon Rollator
Veilig en ultra licht op stap.

Binnenrollator Page
Thuis veilig en zelfstandig 

rondlopen.

Magnetische stokhouder,  
de ‘Held & Taler’

Houd altijd uw handen vrij.

Douchekruk Spa
Zelf zittend douchen 
op draaiende kruk.



Loop veilig en ultra licht.
Carbon Rollator
Ga veilig overal naartoe met de ultralichte Carbon Rollator.
•  Weegt maar 5,8 kg: manoeuvreert makkelijk, ook over drempels heen.
• Reflectoren op frame en wiel: perfect zichtbaar in het donker en de schemering.
• Uniek chic ontwerp: geïnspireerd door de jaren 50 voor een persoonlijke uitstraling.
•  Geïntegreerde versnelling: houd volledige controle over de rollator met de 

sleeprem, zelfs als u een helling afloopt.
•  Handgrepen van kurk: dit voelt natuurlijk aan, geeft extra grip,  

is antiallergisch en werkt schokabsorberend.



Goed zichtbaar 
in het donker

Makkelijk op te tillen

De rollator rolt niet 
weg bij een helling



Zachte wielen
voor elk terrein

Het rubber absorbeert 
schokken

Spaar uw kracht, de 
rollator duwt licht

Handgrepen van kurk
Voelt natuurlijk aan en 

dempt schokken
Beschermt armen 

en polsen

Vertragingsrem
De sleeprem voorkomt dat de 
rollator op hellingen wegrolt
Gebruik uw kracht om te lopen 
en niet om te voorkomen dat 
de rollator wegrolt

Stokhouder
Neem uw wandelstok 
onderweg mee
Zo kunt u overal omschakelen 
van rollator naar stok

Eenvoudig af te halen tas
Met magnetisch sluitende 

klep en lichte binnentas, 
zodat de inhoud 

goed te zien is

Refl ectoren
Wees zichtbaar in het donker
Voor een veilig gevoel op elk 
moment van de dag



Carbon Rollator CR 54 – Small CR 62 – Medium

Maximaal gebruikersgewicht 150 kg 150 kg

Maximale belading tas 5 kg 5 kg

Breedte indien uitgevouwen 62 cm 62 cm

Breedte indien dichtgevouwen 22 cm 22 cm

Zitbreedte 45 cm 46 cm

Zithoogte 54 cm 62 cm

Totale gewicht 5,8 kg 5,8 kg

Maximale hoogte handgrepen 88 cm 103 cm

Minimale hoogte handgrepen 76 cm 81 cm



Framekleuren MatenFramekleuren Maten

British Racing 
Green 

Small 
Onder de 1,60 m

Medium 
Langer dan 1,60 m

Midnight 
Blue

Star 
Silver



Kies uw favoriete persoonlijke accessoires voor de Carbon Rollator

Magnetische stokhouder set Bel Stevige zitting LED lamp Stokhouder

Paraplu Instelbare rugsteun Zwarte tas Dienblad



Thuis veilig en zelfstandig rondlopen.
Binnenrollator Page
Laat de binnenrollator Page u bij alles ondersteunen
•  Zeer stabiel, wat vallen binnenshuis voorkomt.
• Dankzij de vele accessoires voor allerlei toepassingen in huis te gebruiken.
• Erg smal en en daardoor ook geschikt voor kleine appartementen.
• Geschikt als trippelstoel om uzelf al zittend voort te bewegen.
• Vervangt toiletbeugels of handgrepen aan de muur.



Geen toiletbeugels 
meer nodig

Past in de 
nauwste ruimtes

Komt tot vlak aan 
het aanrecht



Houten zitting 
Beweegbaar in zittende positie

Trippel zittend door het 
appartement

Geïntegreerd weggewerkt 
remsysteem

Remkabels steken niet uit
Flexibel en veilig bewegen

Sterk frame
Veilige ondersteuning aan alle zijden

Te gebruiken als mobiele leuning Smalle frameconstructie
Past door smalle deuren
Geschikt voor kleine kamers

360° zwenkwielen
Draait om zijn as
Goed hanteerbaar 
in smalle gangen



Binnenrollator Page S M L

Vasthoudhoogte 80 cm 86 cm 92 cm

Zithoogte 52 cm 55 cm 58 cm

Aanbevolen lengte gebruiker 135-165 cm 150-180 cm 170-200 cm

Maximaal gebruikersgewicht 150 kg 150 kg 150 kg

Grootste breedte onderin bij het wiel 56 cm 56 cm 56 cm

Grootste breedte bovenin 51 cm 51 cm 51 cm

Afstand tussen ‘handgrepen’ 43 cm 43 cm 43 cm

Totaal gewicht zonder zitting 9,3 kg 9,7 kg 9,8 kg



Framekleuren 

Antraciet

De binnenrollatoar 

Page wordt geleverd 

inclusief houten zitting. Ivoor



Kies uw favoriete persoonlijke accessoires voor de binnenrollator Page 

Zittinghoes

Rugkussen*

Dienblad Opbergvakken Rieten mand

Schuimgevulde zitting*Tas

*Verkrijgbaar in grijze 

stof of in donkerbruin 

kunstleer.



Zelf veilig zittend douchen.
Douchekruk Spa
Uitglijden of valpartijen vermijden met de Spa douchekruk.
•  Draait volledig om zijn as: zonder weg te glijden is alles in de douche  

slechts één draai verwijderd!
• Zitting reflecteert lichaamswarmte: deze voelt warm aan in plaats van koud.
•  Wellness ontwerp: creëert een comfortabele sfeer in uw douche  

die niet steriel aandoet.
•  Makkelijker hulp bieden: de helper blijft droog terwijl de gebruiker  

onder de douche draait.



Verstelbare zithelften

Zitting voelt warm aan

Helper blijft droog



Zitting met verstelbare opening
Het hele lichaam is goed te reinigen
Jezelf wassen zonder hulp

Draait veilig en blijft op zijn plek
Zelf zittend douchen
Blijf onafhankelijk van anderen: 
douche wanneer u wilt!

Wielen gl� den niet weg
Houd u vast aan de stoel als 
u de douche ingaat
Voorkom gevaarlij ke valpartij en 
in de badkamer



Douchekruk Spa S M L

Aanbevolen lengte gebruiker 1,35-1,50 m 1,50-1,70 m >170 m

Verstelbare opening in  
drie breedtes (in cm) 5 / 8 / 11 cm 6 / 9 / 12 cm 7 / 19 / 13 cm

Totale breedte van handvat tot 
handvat 50,2 cm 51,2 cm 52,2 cm

Zithoogte 46 cm 50 cm 54 cm

Hoogte met rugleuning 76,8 cm 80,8 cm 84,8 cm

Wielbasis 30,1 cm 31,1 cm 32,1 cm

Vereiste ruimte voor de draaicirkel 47 cm 48 cm 49 cm

Maximaal draagvermogen 150 kg 150 kg 150 kg



Frame           Verhoog comfort en veiligheid 
met deze rugsteun

Antraciet poedercoating Rugsteun





Houd altijd uw handen vrij.
Magnetische stokhouder, de ‘Held & Taler’
Bevestig uw wandelstok of kruk aan uw broek of handtas!
• Klik het sterk magnetische ‘Held’-gedeelte aan uw stok of kruk.
• Doe de magnetische bijbehorende ‘Taler’ in uw broekzak of handtas.
• Klik uw stok aan broek of tas en u heeft de handen vrij.
• Bespaar tijd, u hoeft niet te zoeken naar een plek voor uw stok of kruk.
• Als uw stok niet meer valt, hoeft u deze ook niet meer op te rapen.
• Talloze mogelijkheden om uw handen vrij te gebruiken, zoals het openen van deuren.
• Dankzij de magneet kunt u uw stok bevestigen aan alles dat van ijzer is.



U heeft de handen vrij

Gebruik uw handen voor 
belangrijker zaken

De magnetische Held & Taler 
werkt op alles van ijzer



Held & Taler Magnetische stokhouder

Klik het Held-deel 

op uw stok

U heeft nu de  

handen vrij

Doe het Taler-deel 

in uw broekzak

Klik uw stok aan  

uw broekzak

Zwart

Neongeel

Neonoranje





Nederlandse 
distributeur

Rollz International bv 
info@rollz.com
020 362 2010

Producent

SALJOL GmbH
www.saljol.de/en
hallo@saljol.de
+49 8141 317 74 0

Frauenstraße 32
D-82216 Maisach

www.Saljol.de (Duits) of www.Saljol.de/en (Engels)

SALJOL @saljolgmbh SALJOL GmbH


