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Våre utviklere jobber kontinuerlig med å forbedre produktene våre med optimalisert 
 funksjonalitet og moderne design tilpasset 2020-tallet.

Vi mener at godt design, fargevalg og praktiske kvalitetsfunksjoner gir våre kunder merverdi 
ved kjøp av en TOPRO-rullator.

Sikkerhet, funksjonalitet og kvalitet er våre viktigste prioriteringer, og vi vil at du skal føle 
deg trygg og komfortabel med din TOPRO-rullator i mange år fremover.

De oppgraderte rullatormodellene 
TOPRO Troja 5G, TOPRO Olympos ATR, 
TOPRO Troja Original og TORPO Troja 
Walker2, som erstatter TOPRO Troja 2G, 
TOPRO Olympos, TOPRO Troja Classic 
og TOPRO Troja Walker (sistnevnte 
finner du i vår gåbordbrosjyre), viser at 
TOPRO styrker sin posisjon som markeds-
leder i premium rullatorsegmentet.

Vi fortsetter vårt oppdateringsprogram 
med det nye, moderne designet vi 
lanserte med TOPRO Pegasus høsten 
2019. Vi lanserer i 2020 flere nyttige og 
gode funksjoner som våre kunder har 
bedt om.

TOPRO har i mer enn 30 år jobbet med 
utvikling, produksjon og salg av mobili-

tetshjelpemidler. Vi er stolte av rullatorene 
vi produserer her i Norge og glade for 
å se fordelene disse produktene gir 
kundene våre.

Gjennom et kontinuerlig fokus på for-
bedringer til fordel for våre kunder og 
miljøet, har vi også lagt betydelig vekt 
på bærekraft i vår produksjonsprosess. 
Fabrikken i Norge bruker vannkraft og 
miljøvennlig aluminium for å minimere 
karbonavtrykket. Vårt sprøytestøpeverk i 
plastavdelingen benytter rene materialer 
som kan resirkuleres for å bidra til sirkulær 
økonomi. Vi har også implementert et 
«nullutslipps» -prinsipp for å sikre at 
plast ikke blir spredt i naturen, til fordel 
for fremtidige generasjoner.

Vi håper at rullatorene våre gir trygghet, 
stabilitet og komfort som motiverer bru-
kerne til å fortsatt ha en aktiv hverdag.

Asbjørn Eskild 
Administrerende direktør  
TOPRO Industri AS

Vi er stolte over å kunne presentere vår nye, moderne rullator-portefølje Fordeler ved rullatorer fra TOPRO

Unik minnefunksjon
Sikrer en enkel og korrekt høyde-
justering av håndtakene – hver gang.  
(Standard på Troja 5G, Olympos ATR 
og Troja Original)

Ergonomiske håndtak
TOPRO Ergo Grip sørger for riktig 
gangstilling og komfortable armlener 
i sittende stilling. Sammen med de 
myke dekkene gir det dobbel støtdem-
pende effekt for stabil kjørekomfort. 
(Standard på TOPRO Pegasus, Troja 5G, 
Olympos ATR og Odyssé)

Enkel å folde sammen
Slås sammen med kun én hånd ved å 
dra i utløsersnoren på setet. Praktisk å 
transportere, står støtt på hjulene og 
tar liten plass ved oppbevaring.

Enkelt hjulbytte
TOPROs unike interne bremse- 
system (IBS) i kombinasjon med 
TOPRO Quick Release muliggjør  
enkelt bytte av hjul med ulike 
dekkmønstre. (Standard på TOPRO 
Pegasus, Troja 5G, Olympos ATR og 
Odyssé)

Vippestuss og kantavviser
Sørger for trygg og enkel forse-
ring av dørterskler og fortaus-
kanter, med begge hendene 
trygt på håndtakene for sikkerhet.
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TOPRO PEGASUS
KARBON FOR LETT VEKT, TOPRO FOR KVALITET NEU NYHET

GARANTI

ÅRS

Veletablerte funksjoner er vurdert på nytt og videreutviklet:

 
Moderne, lekker karbonrullator som overbeviser med sin funksjonalitet og elegante slanke design. 
TOPRO Pegasus garanterer høyeste nivå av kvalitet, sikkerhet og stabilitet og har en vekt på bare 6,1 kg*. 

• Intuitiv metode for å stille inn høyden 
på håndtakene med en numerisk 
skala.

• Delvis integrerte bremsevaiere og 
moderne reflekser på rammen.

• Elegant, avtagbar handlebag med 
plassering som gir bedre sikt forover, 
noe som gir bedre sikkerhet for 
brukeren.

• Enkel håndtering og manøvrering.

* Vekt inkludert handlebag 6,6 kg.

• Reflekser på rammen, låseratt og 
handlebag gir 360 graders synlighet 
for sikkerhet i mørket.

• Støtabsorberende dekk og kulelagre 
i hjulene og gaflene for god kjøre-
komfort.

Mål, farger og annen produkt-
informasjon finnes på side 19.

«TOPRO Pegasus representerer en ny trend i 
utviklingen av mobilitetshjelpemidler der design, 
funksjonalitet og sikkerhet kombineres for å 
imøtekomme brukernes forventninger.»

Hvit

Stålblå

Fås i fargene:

Lær mer her

TOPRO Pegasus
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Detaljer ved TOPRO Pegasus

Numerisk skala gjør det intuitiv å stille 
inn høyden på håndtakene.

Sikkerhet og kvalitet
TOPRO Pegasus har høy sikkerhet, lang holdbarhet, patentsøkt brems og flere 
 sofistikerte funksjoner. Det moderne, slanke og lette designet gjør den unik.

Elegant og praktisk handlebag
Det elegante rollatordesignet fremhe-
ves av den nye handlebagen. Smart 
og praktisk med innvendig lomme til 
oppbevaring av små gjenstander som 
nøkler og lommebok. Med kapasitet på 
10 kg.

6 topromobility.com

http://topromobility.com


TROJA 5G
FOR AT DU SKAL FØLE DEG BEDRE

NEU NYHET
GARANTI

ÅRS

« Jeg har hatt min TOPRO-rullator i ett år nå, og den har 
 forvandlet livet mitt. Tidligere brukte jeg stokk, men da jeg fikk 
rullatoren fant jeg ut at det er mye  enklere å være selvhjulpen.»

Oppgradering av funksjoner gir enklere bruk og økt komfort

 
Oppgradert håndteringskomfort og stabilitet fra originalen (Troja Classic). Best i test i brukerkomfort 
og holdbarhet. TOPRO  Troja 5G garanterer høyeste nivå av kvalitet, sikkerhet og komfort. 

• Intuitiv metode for å stille inn høyden 
på håndtakene med en numerisk 
skala.

• Støtabsorberende dekk for god 
kjørekomfort og myk fjæring.

• Ringeklokke på håndtaket for å 
tiltrekke oppmerksomhet ved behov. 
Betjenes enkelt og trygt fra håndtaket.

• Enkel håndtering og manøvrering 
med kulelagre i gafler og hjul.

• Avtakbar handlebag med refleks-
bånd, glidelås og skulderstropp. Kan 
lukkes og har kapasitet på 10 kg. To 
innvendige lommer for små gjenstander.

• Enkel å slå sammen, står støtt på hjule-
ne og tar liten plass ved oppbevaring.

Mål, farger og annen produkt-
informasjon finnes på side 20.

Sand

Gul

Sølv

Modell M og S fås i moderne 
 mattbelagte farger::

Rød

Lilla

Blå

Turkis

Svart

| Audrey fra Storbritannia

TOPRO Troja 5G

Lær mer her
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Den nye TOPRO Troja 5G

Det slanke designet gir Troja 5G et moderne og lett utseende som gjør at den passer 
perfekt inn i TOPROs oppgraderte rullatorportefølje. 

Vi vet hvor viktig det er å kunne tilpasse rullatoren til individuelle ønsker og behov. 
I den nye modellen tilbyr vi derfor flere farger å velge blant, samt en bred tilbe-
hørskolleksjon, slik at alle kan finne sin favoritt som gir trygghet og komfort til å 
fortsatt ha en aktiv hverdag.

Ny, moderne matt overflate og et bredt utvalg av farger* tilgjengelig:

Den avtakbare handlebagen er i nytt 
moderne grått stofftrykk på lokket. 
Refleksbånd for god synlighet i mørket 
og praktisk bærestropp.

Nummerert skala for enkel høyde juste-
ring av håndtakene. Nå med forbedret 
låsehendel.

For at brukerne våre skal føle seg komfortable når de går med rollator, har  
TOPROs rollatorspesialister gitt den et attraktivt design. De nye rammene  
har et moderne og luftig utseende og de nye hjulene et slankere design,  
samtidig som de beholder TOPROs velkjente stabilitet og støtdempende  
funksjon.

* Konfigurasjon kan variere mellom land.10 topromobility.com topromobility.com 11
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TROJA ORIGINAL
DEN ENKLE MÅTEN Å KOMME SEG RUNDT PÅ

NEU NYHET
GARANTI

ÅRS

Funksjonaliteten er basert på TOPROs høye kvalitet gjennom mange år:

TOPROs basisrullator med topp moderne design og høyt kvalitets-
nivå. Det slanke og moderne designet er fylt med funksjonaliteten 
som trengs for en trygg gåtur og en fortsatt aktiv hverdag.

• Lett i vekt med bare 6,8 kg, og samtidig 
med en høy belastningsevne på 165 kg.

• Innovativ og brukervennlig teknologi 
for sammenslåing sidelengs.  Betjenes 
enkelt med én hånd ved å trekke i 
stroppen på setet. 

• Enkel håndtering og manøvrering 
med kulelagre i gafler og hjul.

• Praktisk nettkurv til ting du vil ha for 
hånden, med refleksbånd.

• Fås i tre ulike størrelser.

• Verdsatt av brukerne for å være enkel 
å håndtere med utmerket manøvrering 
som gjør den til en pålitelig følgesvenn 
i hverdagen.

• Nummerert skala for enkel høyde 
justering av håndtakene. Nå med 
forbedret låsehendel.

Mål, farger og annen produkt-
informasjon finnes på side 21.

Sølv

Modell M, S og X fås i fargen:

TOPRO Troja Original

Lær mer her
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THE ALL-TERRAIN-ROLLATOR
OLYMPOS ATR NEU NYHET

GARANTI

ÅRS

Oppgraderte og nye funksjoner som gir maksimal støtte for utendørsbruk:

 
Med store forhjul gir Olympos ATR pålitelig og komfortabel støtte på ujevne veier og brostein samt på 
sand eller grus. En praktisk rullator og det perfekte valg for utendørsaktiviteter.

• Bredere bygget for maksimal stabilitet 
utendørs.

• Store hjul med støtabsorberende 
dekk for komfortabel bruk og stabil 
og jevn manøvrerbarhet i ulendt 
terreng.

• Romslig og vannavstøtende avtakbar 
handlebag med lokk. Moderne grått 
stofftrykk. Kapasitet på 15 kg.

• Intuitiv metode for å stille inn høyden 
på håndtakene med en numerisk 
skala.

• Enkel håndtering og manøvrering 
med kulelagre i gafler og hjul.

Mål, farger og annen produkt-
informasjon finnes på side 22.

Ergonomisk håndtak (TOPRO Ergo 
Grip) gjør det enkelt og trygt å reise 

Sand

Gul

Sølv

Modell M og S fås i moderne 
 mattbelagte farger:

Rød

Lilla

Blå

Turkis

Svart

seg opp fra sittende stilling. 
Sammen med de myke 
dekkene gir det dobbel 
 støtdempende effekt for 
stabil kjørekomfort. TOPRO Olympos ATR

Lær mer her
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REISERULLATOREN
ODYSSÉ

GARANTI

ÅRS

Innovative funksjoner gjør TOPRO Odyssé til et ideelt reisefølge:

Når Odyssé er slått sammen for transport, tar den ikke mer plass enn en sportsbag. Den får uten  
problem plass i bagasjerommet på bilen og er lett å få med på buss eller tog. Det tar bare noen 
sekunder å slå den opp igjen!

• Kompakt ved transport med paten-
tert toveissystem for sammenslåing. 
Rullatoren slås sammen både vertikalt 
og horisontalt.

• Praktisk transportbag følger med.

• Kan slås opp raskt ved behov og er liten 
og lett å håndtere for oppbevaring.

• Passer i bagasjehyllen på tog slik at 
den ikke blokkerer midtgangen.

• Takket være den kompakte størrelsen 
tillater enkelte flyselskaper at den 
oppbevares som håndbagasje i 
kabinen. Husk å spørre flyselskapet 
på forhånd!

• Romslig, ekspanderende handlebag 
i vannavstøtende materiale. Stort lokk 
med refleksbånd. Kapasitet på 10 kg.

• Enkel håndtering og manøvrering 
med kulelagre i gafler og hjul.

Mål, farger og annen produkt-
informasjon finnes på side 23.

Ultramarine

Vinrød

Modell M fås i:

«TOPRO Odyssé-rullatoren 
er perfekt som reisefølge.»

TOPRO Odyssé

Lær mer her
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GARANTI

ÅRS

NEU NYHET
Tilbehør – smart ekstrautstyr!

Krykkeholder  
Kan monteres på valgfri side. 

TOPRO Pegasus Art. nr. 815236 
Troja Original/Troja 5G,  
Olympos ATR Art. nr. 815358 
Olympos Art. nr. 814040 
Odyssé Art. nr. 814457 

TOPRO Pegasus, Troja 5G,  
Olympos ATR, Troja Original,  
Odyssé, Troja Neuro

Ryggstøtte med polstring  
Ergonomisk høydejustering  
etter foretrukket sittestilling.  
Fås i to lengder. 

Kort 67 cm Art. nr. 815270 
Lang 75 cm Art. nr. 815272 

TOPRO Pegasus, Troja 5G, Olympos 
ATR, Odyssé, Troja Neuro

Ryggstøtte med polstring  
Ergonomisk høydejustering  
etter foretrukket sittestilling.  
Fås i to lengder. 

Kort 68 cm Art. nr. 815271 
Lang 76 cm Art. nr. 815273 

Troja Original

LED-lykt med klips og  
USB-plugg  
For sikkerhet i mørket.  
Oppladbar. 

Art. nr. 815260 

TOPRO Pegasus, Troja 5G,  
Olympos ATR, Troja Original,  
Odyssé, Troja Neuro

Serveringsbrett  
Settes trygt på plass, er enkelt 
å fjerne og rengjøre, kapasitet 
på 5 kg. 

TOPRO Pegasus , Troja Original/5G, 
Odyssé Art. nr. 814728 
Olympos ATR M Art. nr. 815212 

TOPRO Pegasus, Troja 5G, Olympos 
ATR, Troja Original, Odyssé

Paraply med feste  
Hold deg tørr under paraplyen 
i regnvær, eller bruk den som 
parasoll. 

Art. nr. 814068 

TOPRO Pegasus, Troja 5G,  
Olympos ATR, Troja Original,  
Odyssé, Troja Neuro

Se våre nettsider for mer tilbehør.

Tekniske data for TOPRO Pegasus

Anbefalt brukerhøyde 150–200 cm

Maksimal brukervekt 130 kg

Maksimal kapasitet handlebag 10 kg / 15 l

Håndtakshøyde 79–98 cm

Avstand mellom håndtakene 47 cm

Håndtak Ergonomisk, flere gripeposisjoner 
(TOPRO Ergo Grip)

Største lengde 65 cm

Største bredde 64 cm

Sittebredde 43,5 cm

Setehøyde 63 cm

Svingradius 84 cm

Hjuldiameter 20 cm

Hjulbredde 3,6 cm

Gripedistanse kjørebrems 7 cm

Høyde sammenslått 80,3 cm

Bredde sammenslått 27,5 cm

Lengde sammenslått 65 cm

Transportmål (l × b × h) 65 × 27,5 × 80,3 cm

Produktvekt (ekskl. bag) 6,1 kg

Produktvekt (inkl. bag) 6,6 kg

Bruksområde Innendørs og utendørs

Art. nr. 815020 + fargekode

Hvit

Stålblå

Fås i fargene:

Rullatortilbehør

Lær mer her
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NEU NYHET

GARANTI

ÅRS

GARANTI

ÅRS

NEU NYHET
Tekniske data for Troja 5G

Størrelse M (medium) S (small)

Anbefalt brukerhøyde 150–200 cm 135–170 cm

Maksimal brukervekt 150 kg 125 kg

Maksimal kapasitet handlebag 10 kg / 15 l 10 kg / 15 l

Håndtakshøyde 78–100 cm 71–86 cm

Avstand mellom senterpunkt håndtak 47 cm 47 cm

Håndtak Ergonomisk, flere gripeposisjoner (TOPRO Ergo Grip)

Største lengde 65 cm 65 cm

Største bredde 60 cm 60 cm

Setebredde 45,5 cm 45,5 cm

Setehøyde 63,5 cm 54 cm 

Svingradius 84 cm 84 cm

Hjuldiameter 20 cm 20 cm 

Hjulbredde 3,6 cm 3,6 cm

Gripedistanse kjørebrems 7 cm 7 cm

Høyde sammenslått 81,5 cm 74 cm

Bredde sammenslått 24 cm 24 cm

Lengde sammenslått 65 cm 65 cm

Transportmål (l × b × h) 
(ekskl. hjul og handlebag)

60 × 24 × 76 cm 60 × 24 × 72 cm

Transportvekt (ekskl. hjul og handlebag) 5,6 kg 5,4 kg

Produktvekt (inkl. hjul og handlebag) 7,8 kg 7,6 kg

Bruksområde Innendørs og utendørs

Art. nr. 814600 + fargekode 814601 + fargekode

Sand

Gul

Sølv

Modell M og S fås i 
moderne mattbelagte 
farger:

Rød

Lilla

Blå

Turkis

Svart

Tekniske data for Troja Original

Størrelse M (medium) S (small) X (exstra small)

Anbefalt brukerhøyde 150–200 cm 135–170 cm 125–160 cm

Maksimal brukervekt 165 kg 130 kg 80 kg

Maksimal kapasitet kurv 10 kg / 20 l 10 kg / 20 l 5 kg / 11 l

Håndtakshøyde 78–100 cm 71–86 cm 67–79 cm

Avstand mellom håndtakene 47 cm 47 cm 37 cm

Håndtak Anatomiske

Største lengde 65 cm 65 cm 65 cm

Største bredde 60 cm 60 cm 52 cm

Setebredde 45,5 cm 45,5 cm 36 cm

Setehøyde 63 cm 55 cm 52 cm

Svingradius 84 cm 84 cm 79 cm

Hjuldiameter 20 cm 20 cm 20 cm

Hjulbredde 3,6 cm 3,6 cm 3,6 cm

Gripedistanse kjørebrems 6,5 cm 6,5 cm 6,5 cm

Høyde sammenslått 80 cm 74 cm 65 cm

Bredde sammenslått 24 cm 24 cm 24 cm

Lengde sammenslått 65 cm 65 cm 65 cm

Transportmål sammenslått (l × b × h) 65 × 24 × 80 cm 65 × 24 × 74 cm 65 × 24 × 65 cm

Produktvekt (inkl. hjul og bag) 6,8 kg 6,6 kg 6,1 kg

Bruksområde Innendørs og utendørs

Art. nr. 814750-110000 814770-111000 814740-112000 Sølv

Modell M, S og X fås i:
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NEU NYHET
GARANTI

ÅRS

GARANTI

ÅRS

Tekniske data for Olympos ATR

Størrelse M (medium) S (small)

Anbefalt brukerhøyde 150–195 cm 140–170 cm

Maksimal brukervekt 150 kg 150 kg

Maksimal kapasitet handlebag 15 kg / 12 l 15 kg / 10 l

Håndtakshøyde 78,5–94,5 cm 70,5–86,5 cm

 Avstand mellom senterpunkt håndtak 49 cm 50 cm

Håndtak Ergonomisk, flere gripeposisjoner (TOPRO Ergo Grip)

Største lengde 77 cm 77 cm

Største bredde 68 cm 68 cm

Setebredde 47 cm 47 cm

Setehøyde 61 cm 54,5 cm

Svingradius 97 cm 97 cm

Hjuldiameter 28 cm / 23 cm 28 cm / 23 cm 

Hjulbredde 4,2 cm 4,2 cm

Gripedistanse kjørebrems 7 cm 7 cm

Høyde sammenslått 87,5 cm 85 cm

Bredde sammenslått 27 cm 27 cm

Lengde sammenslått 77 cm 77 cm

Transportmål (l × b × h) 77 × 27 × 87,5 cm 77 × 27 × 85 cm

Produktvekt (inkl. hjul og handlebag) 8,9 kg 8,7 kg

Bruksområde Utendørs

Art. nr. 814300 + fargekode 814305 + fargekode

Sand

Gul

Sølv

Modell M og S fås i 
moderne mattbelagte 
farger:

Rød

Lilla

Blå

Turkis

Svart

Tekniske data for Odyssé

Anbefalt brukerhøyde 150–200 cm

Maksimal brukervekt 150 kg

Volum handlebag (utvidbar) 13–22,5 l

Maksimal last i handlebag 10 kg

Håndtakshøyde 81,5–100 cm

Avstand mellom håndtakene 47 cm

Håndtak Ergonomisk, flere gripeposisjoner 
(TOPRO Ergo Grip)

Største lengde 65 cm

Største bredde 60 cm

Setebredde 45,5 cm

Setehøyde 62 cm

Svingradius 84 cm

Hjuldiameter 20 cm

Hjulbredde 3,6 cm

Gripedistanse kjørebrems 7 cm

Høyde sammenfoldet sideveis 81,5 cm

Transportmål fullstendig (l × b × h) 75 × 24,5 × 44,5 cm

Transportvekt (ekskl. hjul og handlebag) 6,0 kg

Produktvekt (inkl. hjul og handlebag) 8,2 kg

Bruksområde Innendørs og utendørs

Art. nr. Ultramarine / Vinrød 815000 / 815002

Ultramarine

Vinrød

Modell M fås i:
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GARANTI

ÅRS

Premiumrullatorer fra Norge

Produsent:

TOPRO Industri AS 
Rambekkvegen 5 
2816 Gjøvik 

Tlf. 61 13 46 00 
info@topromobility.com 
www.topromobility.com

Alle illustrasjoner, mål og priser: Det tas forbehold om feil og mangler. Toleranser,  
fargevariasjoner og innovasjoner som følge av teknisk implementering kan ikke utelukkes.

Forhandler

104850/NO − Version 1, 2021-04

Designet og produsert i Norge.

TOPRO garanterer topp kvalitet og tilbyr en 7 års  
garanti (unntatt montering og slitasjedeler).

Konfigurasjon for rullatorene kan variere mellom land.

Kvalitetssikringsstandarder 
NS-EN ISO 9001 – kvalitet 
NS-EN ISO 14001 – miljø 
NS-EN ISO 11199-2 – rullator 
NS-EN ISO 10993-5 – biokompatibilitet

Lær mer her

topromobility.com
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