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Mobiliteitshulpmiddelen
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Introductie
Human Care produceert en levert mobiliteitshulpmiddelen voor mensen 
met specifieke behoeften. Onze producten zijn bedoeld om een natuurlijk 
onderdeel te vormen van het leven voor alle gebruikers. 

Human Care is in 1993 opgericht en heeft sindsdien een eervolle reputatie 
op het gebied van patiëntenzorg opgebouwd. Onze 25 jaar ervaring komt 
tot uiting in een breed assortiment van eersteklas producten, waarmee we 
hoge klantwaarde bieden en tegemoet kunnen komen aan alle wensen van 
onze klanten. Onze belangrijkste productgebieden zijn: mobiliteitshulpmid-
delen, liftoplossingen, medische bedden, multifunctionele behandel- en 
transportstoelen en veiligheidsproducten voor de badkamer voor mensen 
met verminderde mobiliteit. 

Ons hoofdkantoor is gevestigd in Stockholm, Zweden, en onze dochter-
bedrijven bevinden zich in de VS, Nederland, Canada, Groot Brittannië en 
Australië. Daarnaast werken we samen met distributeurs in meer dan 40 
andere landen. Veiligheid, kwaliteit en bruikbaarheid komen bij ons vóór 
alles. Onze inspanningen zijn permanent gericht op de bewaking en verbe-
tering van de hoogste kwaliteit in al onze producten. Met onze producten 
leveren wij wat we beloven, in elk detail en in elk aspect. 

Welkom bij Human Care.
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Dat is wat we mensen met verminderde mobiliteit al meer dan 20 jaar bieden. Uw leven. Uw manier. Onze focus is 
simpel. We werken voor onze gebruikers. Onze producten zijn bedoeld om een natuurlijk onderdeel te vormen van 
het leven van de mensen die ze nodig hebben. Het is onze drijfveer en onze motivatie om daaraan te voldoen. Het is 
onze missie om de kwaliteit van de zorg voor mensen met specifieke behoeften te verbeteren. Te worden verzorgd 
door een ander, de zorg letterlijk in handen geven van een ander, is een bijzondere situatie. 

Daar is vertrouwen, respect, tact en zeker ook veiligheid voor nodig. Voor de gebruiker én de verzorger. Onze oploss-
ingen bieden betrouwbaarheid, hoge kwaliteit en innovatie. Wij bieden geavanceerde producten voor zowel gebruik-
ers als verzorgers, met lage onderhoudsvereisten en efficiënte installatieprocedures. Met onze producten leveren 
wij wat we beloven, in elk detail en in elk aspect.

Your life. Your way.

” ” Wij zetten ons in voor betere zorgkwaliteit en 
meer bewegingsvrijheid voor mensen met 
specifieke behoeften
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Een gebruiker van een product van Human Care kan rekenen op de kwaliteit en betrouwbaarheid van onze 
producten. Altijd en overal. De reden hierachter is ons vergaande streven naar kwaliteit, veiligheid en bruikbaarheid.

Ten eerste zijn onze producten ontworpen en vervaardigd volgens de vereisten van alle relevante ISO- en 
EN-normen. Ten tweede krijgt elk afzonderlijk product alle benodigde aandacht in elk stadium van de 
ontwerpfase. Ten derde werkt ons ontwerpteam tijdens de ontwikkeling van onze producten samen met 
internationaal leidende fysiotherapeuten, om de allermodernste producten te creëren die allemaal uiteindelijk 
hetzelfde gemeenschappelijke doel dienen: voordeel en plezier voor hun gebruikers. Zodat ze hun leven 
kunnen leiden op hun eigen manier. Altijd en overal.

De rollator is een mobiliteitshulpmiddel dat de autonomie van de gebruiker enorm vergroot. Dankzij de rollator 
kunnen mensen met verminderde kracht en evenwicht een sociaal leven leiden, bewegen, hun bloedcirculatie 
stimuleren en hun algehele gezondheid verbeteren. De rollator biedt steun en verlichting tijdens het lopen en 
kan bovendien als stoel fungeren wanneer de gebruiker even wil uitrusten.

Dankzij de rollator kunnen gebruikers zélf beslissen wanneer ze er even uit willen of mensen willen 
ontmoeten. Wat hun gevoel van eigenwaarde en kwaliteit van leven vergroot. De rollator draagt dus direct en 
doelmatig bij aan een betere volksgezondheid door mensen in staat te stellen hun leven op hun eigen wijze in 
te richten. Op dit moment omvat ons assortiment meer dan 30 verschillende rollator modellen: voor binnen, 
voor buiten, looprekken, looptafels voor mensen met reuma – plus een uitgebreide keuze aan accessoires 
voor tal van wensen en voorkeuren.

Zorg en kwaliteit

Voordelen van rollators



Rollators
Human Care biedt hoogwaardige rollators met ergonomische kenmerken 
en een veilig ontwerp. We weten dat al onze gebruikers uniek zijn. Onze 
producten zijn dan ook ontworpen met het individu in gedachten. Ons 
uitgebreide productportfolio kan precies de benodigde hulp bieden om 
toch een actieve en onafhankelijke manier van leven te behouden.
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Met trots presenteert Human Care de Leia, een 
compleet nieuwe serie van moderne  rollators voor 
degenen die hoge eisen stellen aan zowel het ontwerp 
als de functionaliteit. De rollator is ontworpen door 
industrieel ontwerpers en is verkrijgbaar in drie 
verschillende kleuren en drie hoogtes, zodat uit het 
meest geschikte model gekozen kan worden. Dankzij 
het  gepatenteerde kruisframe ontstaat er een groot 
loopoppervlakte, waardoor het lopen met de Leia zeer 
gemakkelijk is en tevens ontspannen voor de rug en 
schouders. De Leia is een licht gewicht rollator en zeer 
gemakkelijk te manoeuvreren en biedt maximale 
stabiliteit. 

Leia

Ergonomisch verantwoord lopen en hoge wendbaarheid 
Dankzij het gepatenteerde kruisframe is de zitting verder naar voren geplaatst. Hierdoor ontstaat er een groot loopop-
pervlakte, waarmee u een ergonomische houding aanneemt, wat goed is voor zowel de rug als de schouders. De Leia 
is een lichtgewicht rollator en is zeer gemakkelijk te manoeuvreren en biedt tevens maximale stabiliteit. Het stevige, 
maar ook flexibele frame zorgt er voor dat de impact van bijvoorbeeld kuilen of obstakels goed wordt opgevangen.  

Superieur ontwerp en comfortabele zitting
De Leia is ontworpen met de nadruk op design, kwaliteit en bruikbaarheid en is verkrijgbaar in drie verschillende 
kleuren en drie hoogtes, zodat uit het meest geschikte model gekozen kan worden. De gevoerde, voorgevormde en 
gepolsterde zitting zorgt voor een comfortabel zitvlak. Voor extra comfort en ondersteuning tijdens het zitten is er 
een zachte rugleuning beschikbaar als accessoire.

Lichtgewicht en gemakkelijk op te vouwen en mee te nemen
Vanwege Het kruisframe is de Leia zeer gemakkelijk op te vouwen en mee te nemen. In ingeklapte stand blijft de Leia 
zelfstandig staan en neemt weinig ruimte in beslag voor opslag. De Leia is een lichtgewicht rollator en zeer gemak-
kelijk te manoeuvreren en biedt tevens maximale stabiliteit.
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Dienblad
Praktisch voor licht-
gewicht items. Max. 
belasting: 2 kg. 
 Art. nr: 89747

Vertragende rem
Voorkomt dat de rollator 
te snel gaat en hiermee 
kan de loopsnelheid 
gedoseerd worden.  
Art. nr: 80620

Stokhouder
Vereenvoudigt het trans-
port van een wandelstok.  
Art. nr: 80603

Accessoires
Accessoire Tas
Kan aan de achterzijde 
van de zitting worden 
vastgezet, en is ideaal 
voor het opslaan van 
persoonlijke bezittingen.  
Art. nr: 89654

Rugleuning
Geeft steun aan de rug 
bij het zitten. Een brede 
band voor extra onder-
steuning. Art. nr: 89746

Stoephulp
Vergemakkelijkt het 
verplaatsen over hinder-
nissen.  
Art. nr.: links: 80.612,  
rechts: 80613

Lampen set 
Zo zie je meer in het 
donker en ben jij & je 
rollator beter zichtbaar. 
Art. nr.: 91091

Slot 
Voor extra veiligheid wan-
neer de rollator onbehe-
erd wordt achtergelaten. 
Inclusief 2 sleutels. Art. 
nr.:  91092

Reflector set 
Hiermee is je rollator 
beter zichtbaar voor 
anderen. Zorgt voor extra 
veiligheid. Art. nr.: 91090

Leia wit Leia grijs Leia blauw

Technische specificaties
Beschrijving Art. nr. Min. 

hoogte
Max. 
hoogte

Hoogte 
zachte 
zitting

Lengte Gewicht Afmetingen 
ingeklapt 
LxBxH

Wielgrootte Breedte Breedte 
tussen 
handvatten

Draagvermogen

Leia Hoog wit
Leia Hoog blauw
Leia Hoog grijs

70949
89729
89720

80 cm 97 cm 62 cm 70 cm 7,9 kg 80x28x70 cm 20x3 cm 61 cm 50 cm 150 kg

Leia Medium wit
Leia Medium blauw
Leia Medium grijs

89762
89814
89821

71 cm 88 cm 57 cm 70 cm 7,6 kg 71x28x70 cm 20x3 cm 61 cm 50 cm 150 kg

Leia Laag wit
Leia Laag blauw
Leia Laag grijs

89795
89833
89840

66 cm 76 cm 52 cm 70 cm 7,5 kg 66x28x70 cm 20x3 cm 61 cm 50 cm 150 kg
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De populaire loophulpmiddelen van de neXus-serie 
zijn innovatieve rollators van hoge kwaliteit. De 
neXus-rollator heeft een kruisframe waardoor deze in 
de breedte kan worden opgevouwen en dus snel en 
eenvoudig in te klappen is. 

De rollator kan hierdoor ook ingeklapt zelfstandig staan 
en neemt minimale ruimte in. De gepolsterde rugband 
van de neXus kan worden omgedraaid zodat u op twee 
manieren kunt gaan zitten, en de dubbel gelagerde 
voorvork garandeert soepel rijgedrag. 

De neXus 3 is verkrijgbaar in de kleuren zwart, wit en 
blauw met een draadkorf of een stoffen tas die ook op 
de rollator kan blijven als deze is ingeklapt.

neXus 3

Kabelvrij remsysteem
Dankzij het kabelvrije remsysteem is er minder risico op letsel en tegelijkertijd verhoogd het de veiligheid aangezien 
er geen kabels of andere voorwerpen uitsteken.

Ergonomisch verantwoord lopen 
Het kruisframe zorgt voor voldoende loopruimte, wat resulteert in het best mogelijke looppatroon voor de gebruiker. 
De gevoerde, voorgevormde, gepolsterde zitting biedt een zeer comfortabele rustplaats. Voor extra comfort en onder-
steuning wordt er standaard een gepolsterde rugband meegeleverd. 

Lichtgewicht en gemakkelijk op te  
vouwen, zelfs met de tas op de rollator
Het kruisframe ontwerp zorgt er voor dat de rollator zeer gemakkelijk op te vouwen en op te bergen is. Wanneer de 
rollator is opgevouwen blijft deze zelfstandig staan. De zachte tas wordt standaard meegeleverd en kan blijven zitten 
als de rollator wordt opgevouwen. De tas heeft handige vakken voor het opslaan van items zoals een tablet of mobiele 
telefoon.

Blauw

Zwart

Wit
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Accessoires
Dienblad
Handig om lichte spullen 
op te leggen. (doorzichtig
kunststof)
Art. nr: 80702

Vertragende rem
Voorkomt dat de rollator 
te snel gaat en hiermee 
kan de loopsnelheid 
gedoseerd worden. 
Art. nr: 4950

Wandelstokhouder
Handig als de wandels-
tok wordt meegenomen.
Art. nr: 80703

Draadkorf
Verkrijgbaar met een 
mand of zachte tas. Max. 
belasting: 4,5 kg, 
Art. nr: 4510

Rugleuning
Geeft steun aan de rug 
tijdens het zitten. Stan-
daard inbegrepen.

Stoephulp
Vergemakkelijkt het 
verplaatsen over 
hindernissen. Standaard 
inbegrepen

Stoffen tas
Stoffen tas met handige 
zakken. Standaard inbe-
grepen. Max. belasting: 
4,5 kg,  Art. nr: 80501Q5 
(5 stuks). 

Accessoires kits
Speciale accessoires kit. 
Paars, art. nr. 89991
Tartan, art nr. 89992
Blauw, art nr: 89990

Lampen set 
Zo zie je meer in het 
donker en ben jij & je 
rollator beter zichtbaar. 
Art. nr.: 91091

Slot 
Voor extra veiligheid wan-
neer de rollator onbehe-
erd wordt achtergelaten. 
Inclusief 2 sleutels. Art. 
nr.:  91092

Reflector set 
Hiermee is je rollator 
beter zichtbaar voor 
anderen. Zorgt voor extra 
veiligheid. Art. nr.: 91090

Accessoires kit paars Accessoires kit tartan Accessoires kit blauw

Technische specificaties

Omschrijving Artikel nr. Hoogte (min) Hoogte (max) Zithoogte Breedte
Ruimte 
tussen 
handgrepen

Wiel- 
grootte Gewicht Draag- 

vermogen

neXus 3 extra laag 
met stoffen tas

460018 (Zwart)
460018W (Wit)
40018B (Blauw)

Standaard: 70 cm
Hoog: 78 cm

Standaard: 78cm
Hoog: 85cm

47 cm 61 cm 45 cm 20 x3 
cm

6.8 kg 150 kg

neXus 3 laag met 
stoffen tas

460022 (Zwart)
460022W (White)
460022B (Blauw)

Standaard: 75 cm
Hoog: 78 cm

Standaard: 85 cm
Hoog: 93 cm

53 cm 61 cm 45 cm
20 x3 
cm

6.8 kg 150 kg

neXus 3 standaard 
met stoffen tas

460024 (Zwart)
460024W (Wit)
460024B (Blauw)

Standaard: 83 cm
Hoog: 83 cm

Standaard: 93cm
Hoog: 100 cm

61 cm 61 cm 45 cm
20 x3 
cm

7.3 kg 150 kg
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neXus 1
De neXus 1 rollator is voorzien van 15 cm wielen die 
ideaal zijn voor het gebruik binnenshuis. Dankzij 
het compacte “X” opvouwsysteem blijft de rol lator 
zelfstandig staan wanneer deze is opgevouwen. 
Dankzij het unieke ontwerp kan de rollator ook geb-
ruikt worden als deze deels is uitgeklapt, dit is ideaal 
voor kleinere ruimtes.  

neXus 2
De neXus 2 is een lichtgewicht rollator en zeer stabiel. 
Dankzij het compacte “X” opvouwsysteem blijft de rol-
lator zelfstandig staan wanneer deze is opgevouwen. In 
opgevouwen stand neemt de rollator weinig ruimte in.

neXus 1, neXus 2

Technische specificaties

Omschrijving Artikel 
nr.

Hoogte 
(min)

Hoogte 
(max) Zithoogte Breedte

Ruimte 
tussen 
handgrepen

Wielgrootte Gewicht Draagvermogen

neXus 1, Extra Laag
neXus 1, Laag
neXus 1, Standaard

451518
451522
451524

74 cm
80 cm
88 cm

84 cm
90 cm
98 cm

47 cm 
53 cm
61 cm

64 cm 45 cm 20 x 3 cm 6.8 kg
6.8 kg
7.3kg

113,4 kg

neXus 2, Extra Laag
neXus 2, Laag
neXus 2, Standaard

452018
452022
452024

71 cm 
78 cm
85 cm

81 cm
88 cm
95 cm

45 cm
51 cm
58 cm

64 cm 45 cm 15 cm x 3 cm 5.9 kg
5.9 kg
6.3 kg

113,4 kg

neXus 1

neXus 2

Accessoires
Dienblad
Handig om lichte spullen 
op te leggen. (doorzichtig
kunststof)
Art. nr: 80702

Wandelstokhouder
Handig als de wandels-
tok wordt meegenomen.
Art. nr: 80703

Draadkorf
Verkrijgbaar met een 
mand of zachte tas. Max. 
belasting: 4,5 kg, 
Art. nr: 4510

Rugleuning
Geeft steun aan de rug 
tijdens het zitten. Stan-
daard inbegrepen.

Stoephulp
Vergemakkelijkt het 
verplaatsen over hinder-
nissen. 
Art. nr: 4878

Stoffen tas
Stoffen tas met handige 
zakken. Max. belasting: 
4,5 kg,  Art. nr: 80501Q5 
(5 stuks). 

Lampen set 
Zo zie je meer in het 
donker en ben jij & je 
rollator beter zichtbaar. 
Art. nr.: 91091

Slot 
Voor extra veiligheid wan-
neer de rollator onbehe-
erd wordt achtergelaten. 
Inclusief 2 sleutels. Art. 
nr.:  91092

Reflector set 
Hiermee is je rollator 
beter zichtbaar voor 
anderen. Zorgt voor extra 
veiligheid. Art. nr.: 91090

Let op: De neXus accessoires kit kan alleen gebruikt worden op de neXus 1 en 2 i.c.m. een klem. Art. nr. 90276
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De Carl-Oskar is een van de bekendste en meest 
verkochte rollators van Human Care, met uitmun-
tende stabiliteit. Het is een veilige en betrouwbare 
allround rollator, verkrijgbaar in vier verschillende 
breedtes en met een draagvermogen van 150 kg. 
Flexibiliteit is het belangrijkste kenmerk. Dit zorgt 
voor stabiliteit, zelfs op ruw of oneffen terrein. 

De Carl-Oskar is ook eenvoudig te manoeuvreren en 
heeft ergonomische handgrepen voor een comforta-
bele en ergonomische grip. Inklappen is eenvoudig 
en de ingeklapte rollator blijft stevig en zelfstandig 
staan. De Carl-Oskar is ook verkrijgbaar in een extra 
stevige uitvoering met een maximaal draagvermo-
gen van 275 kg.

Uitstekende stabiliteit 
De grote stabiele wielen zorgen er voor dat de rollator 
gemakkelijk en stabiel blijft rijden op vrijwel ieder op-
pervlak. Het frame is flexibel en tevens zeer stabiel, 
ook op oneffen terrein. Dit maakt de rollator een van de 
meest veelzijdige rollators op de markt. 

Gemakkelijk op te vouwen en op 
te slaan 
De Carl-Oskar kan vanuit het midden zeer gemakkelijk 
opgevouwen worden en kan ingeklapt zelfstandig bli-
jven staan. Wanneer de rollator is opgevouwen, neemt 
deze weinig ruimte in en kan gemakkelijk vervoerd 
worden. 

Carl-Oskar

Technische specificaties

Beschrijving Artikel 
nr.

Hoogte 
(min)

Hoogte 
(max) Zithoogte Breedte

Ruimte 
tussen 
handgrepen

Wielgrootte Gewicht Draagvermogen

Carl-Oskar 57cm
Carl-Oskar 62cm
Carl-Oskar 67cm
Carl-Oskar 72cm

11150 
11250
11350
11450

77cm 95 cm 64 cm 57 cm
62 cm
67 cm
72 cm

37 cm 
42 cm
47 cm 
52 cm

30 x 5 cm 11.1 kg
11.3 kg
11.4 kg
11.5 kg

150 kg

Carl-Oskar Luchtbanden, 57cm
Carl-Oskar Luchtbanden, 62cm
Carl-Oskar Luchtbanden,  67cm
Carl-Oskar Luchtbanden, 72cm

11151 
11251 
11351 
11451

77cm 95 cm 64 cm 57 cm
62 cm
67 cm
72 cm

37 cm 
42 cm
47 cm 
52 cm

30 x 5 cm 11.1 kg
11.3 kg
11.4 kg
11.5 kg

150 kg

Carl-Oskar Verstevigd, 62cm
Carl-Oskar Verstevigd, 67cm
Carl-Oskar Verstevigd, 72cm

61225 
61325 
61425

77cm 95 cm 64 cm 62 cm
67 cm
72 cm

42 cm
47 cm 
52 cm

30 x 5 cm 13.2 kg
13.3 kg
13.4 kg

275 kg

Ergonomische handgrepen en 
gemakkelijk remmen 
Om u de beste ergonomie te bieden, zorgen de handvat-
ten voor een stabiele en comfortabele grip. Ze zijn er-
gonomisch en verdelen het gewicht gelijkmatig over de 
handvatten. De handvatten zijn afzonderlijk instelbaar, 
zodat de optimale positie ingesteld kan worden.
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Accessoires
Lampen set 
Zo zie je meer in het 
donker en ben jij & je 
rollator beter zichtbaar. 
Art. nr.: 91091

Slot 
Voor extra veiligheid wan-
neer de rollator onbehe-
erd wordt achtergelaten. 
Inclusief 2 sleutels. Art. 
nr.:  91092

Reflector set 
Hiermee is je rollator 
beter zichtbaar voor 
anderen. Zorgt voor extra 
veiligheid. Art. nr.: 91090

Tassen set
Tassen set welke ideaal 
te gebruiken is voor 
opslag van de dagelijkse 
boodschappen. Art. nr. 
model 57 en 62: 91095. 
Artikel nr. model 67 en 
72: 91096

Blad
Handig om lichte spullen 
op te leggen. (doorzichtig
kunststof) Art. nr: 57 cm 
modellen: 10651. Art. nr: 
ander modellen: 10602

Vertragende rem
Voorkomt dat de rollator 
te snel gaat en hiermee 
kan de loopsnelheid 
gedoseerd worden.  
 Art. nr: 10620

Wandelstokhouder
Handig als de wandels-
tok wordt meegenomen.
Art. nr: 10603

Eenhandige rem
Zodat de gebruiker de 
rem met één hand kan
bedienen.
Art. nr:10652

Rugsteun
Geeft steun aan de rug 
tijdens het zitten. Art. nr: 
57 cm, 62 cm and 67 cm 
modellen: 10621. Art. nr: 
72cm model: 10655

Stoephulp
Vergemakkelijkt het 
verplaatsen over hinder-
nissen. Art. nr: 10612

Spatbord
Beschermt benen en kle-
ding. Verkocht per paar
Art. nr:10608

Zuurstoffleshouder
Zorgt voor stabiel vervoer 
van de zuurstoffles.
Art. nr:10615

Mand met handvat 
Mandje ideaal voor de 
boodschappen. 
Art. nr:10601

Stoelhoes
Zachte hoes waardoor 
het rusten nog comfor-
tabeler wordt en extra 
warm is in de winter en 
koeleigenschappen in de 
zomer. Art. nr: 91093

Carl-Oskar verstevigd
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De hoogwaardige rollator Rebel is compact en ge-
bruiksvriendelijk, voor zowel binnen- als buitenshu-
is. De Rebel is veilig en betrouwbaar, en verkrijgbaar 
in vier verschillende breedtes, zodat hij gebruikt kan 
worden bij diverse gebruikers. Met een draagvermo-
gen van 140 kg is hij stabiel en eenvoudig te ma-
noeuvreren, zelfs op ruw of oneffen terrein. De Rebel 
heeft comfortabele, ergonomische handgrepen voor 
een stabiele en comfortabele grip.

Inklappen is eenvoudig en de rollator blijft ingeklapt 
stevig en zelfstandig staan. De Rebel is ook ver-
krijgbaar in een extra stevige uitvoering met een 
maximaal draagvermogen van 250 kg.

Perfect voor zowel binnen- als 
buitenshuis
Voor thuisgebruik of onderweg, de Rebel is dé perfecte 
keuze. Zijn flexibele frame in combinatie met de sta-
biele wielen maken het mogelijk dat de rollator op ieder 
oppervlak soepel kan rijden. 

Compact ontwerp 
De Rebel is voorzien van een speciaal vouwsysteem 
die zelfstandig kan blijven staan als deze ingeklapt is, 
waardoor deze zeer gemakkelijk op te bergen of vervo-
eren is. 

Rebel

Technische specificaties

Beschrijving Artikel 
nr.

Hoogte 
(min)

Hoogte 
(max) Zithoogte Breedte Ruimte tussen 

handgrepen Wielgrootte Gewicht Draagvermogen

Rebel 57cm
Rebel 62cm
Rebel 67cm
Rebel 72cm

22140
22240
22340
22440

75 cm 930 mm 62 cm  57 cm
62 cm
67 cm
72 cm

37 cm
42 cm
47 cm 
52 cm

20 x 4 cm 9.5 kg
9.6 kg 
9.7 kg 
9.9 kg

140 kg

Rebel Laag, 57cm
Rebel Laag, 62cm
Rebel Laag,  67cm
Rebel Laag, 72cm

22141
22241
22341
22441

68 cm 860 mm 54 cm 57 cm
62 cm
67 cm
72 cm

37 cm
42 cm
47 cm 
52 cm

20 x 4 cm 9.2 kg
9.4 kg
9.5 kg
9.7 kg

140 kg 

Rebel Verstevigd, 62cm
Rebel Verstevigd,  67cm
Rebel Verstevigd, 72cm

71221
71321
71421

75 cm 930 mm 62 cm 62 cm
67 cm
72 cm

47 cm 
52 cm
52 cm

20 x 4 cm 11.5 kg
11.6 kg 
11.8 kg

250 kg

Ergonomische handgrepen en 
gemakkelijk remmen 
Om u de beste ergonomie te bieden, zorgen de hand-
vatten voor een stabiele en comfortabele grip. Ze zijn 
ergonomisch en verdelen het gewicht gelijkmatig over 
de handvatten. De handvatten zijn afzonderlijk instel-
baar, zodat de optimale positie ingesteld kan worden.
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Rebel verstevigd

Accessoires
Slot 
Voor extra veiligheid wan-
neer de rollator onbehe-
erd wordt achtergelaten. 
Inclusief 2 sleutels. Art. 
nr.:  91092

Reflector set 
Hiermee is je rollator 
beter zichtbaar voor 
anderen. Zorgt voor extra 
veiligheid. Art. nr.: 91090

Tassen set
Tassen set welke ideaal 
te gebruiken is voor 
opslag van de dagelijkse 
boodschappen. Art. nr. 
model 57 en 62: 91095. 
Artikel nr. model 67 en 
72: 91096

Dienblad
Handig om lichte spullen 
op te leggen. Art. nr: voor 
57 cm modellen: 10651,
Art. nr:  62cm, 67cm en 72 
cm modelen: 10602

Vertragende rem
Voorkomt dat de rollator 
te snel gaat en hiermee 
kan de loopsnelheid 
gedoseerd worden.  
Art. nr:10620

Wandelstokhouder
Handig als de wandels-
tok wordt meegenomen.
Art. nr:10603

Eenhandige rem
Zodat de gebruiker de 
rem met één hand kan
bedienen.
Art. nr:10652

Rugsteun
Geeft steun aan de rug 
tijdens het zitten.. Art. nr: 
57 cm, 62cm en 67 cm 
modellen: 10621. Art. nr: 
72cm modellen: 10655

Stoephulp
Vergemakkelijkt het 
verplaatsen over hinder-
nissen.
Art. nr:10612

Zuurstoffleshouder
Zorgt voor stabiel vervoer 
van de zuurstoffles. 
Art. nr:10615

Mandje met handvat 
Mandje ideaal voor de 
boodschappen. 
Art. nr:10601

Stoelhoes
Zachte hoes waardoor 
het rusten nog comfor-
tabeler wordt en extra 
warm is in de winter en 
koeleigenschappen in de 
zomer. Art. nr: 91093

Lampen set 
Zo zie je meer in het 
donker en ben jij & je 
rollator beter zichtbaar. 
Art. nr.: 91091



www.humancare.nl



19

www.humancare.nl

Parade

De Parade is ontworpen om eenvoudig te kunnen 
manoeuvreren, zelfs in kleine ruimtes. Ondanks het 
lichtgewicht frame is het toch een zeer stabiele rollator 
die  veel waar voor uw geld biedt. Het maximale draag-
vermogen is 140 kg.

De Parade heeft ergonomische handgrepen voor een 
comfortabele en stabiele grip. Inklappen is eenvoudig 
en de rollator blijft ingeklapt stevig en zelfstandig staan.

Technische specificaties

Beschrijving Artikel 
nr. Hoogte (min) Hoogte (max) Zithoogte Breedte

Ruimte 
tussen 
handgrepen

Gewicht Wielgrootte Draagvermogen

Parade 85500 74 cm  95 cm 60 cm 59 cm 43 cm 8.8 kg 20 x 4 cm 140 kg

Accessories
Slot 
Voor extra veiligheid wan-
neer de rollator onbehe-
erd wordt achtergelaten. 
Inclusief 2 sleutels. Art. 
nr.:  91092

Reflector set 
Hiermee is je rollator 
beter zichtbaar voor 
anderen. Zorgt voor extra 
veiligheid. Art. nr.: 91090

Dienblad
Handig om lichte spullen 
op te leggen. 
Art. nr: 10664

Wandelstokhouder
Handig als de wandels-
tok wordt meegenomen.
Art. nr: 10675

Rugsteun
Geeft steun aan de rug 
tijdens het zitten. 
Art. nr: 10621

Stoephulp
Vergemakkelijkt het 
verplaatsen over hinder-
nissen.
Art. nr: 10661

Mand met handvat 
Mandje ideaal voor de 
boodschappen. 
Art. nr: 10662

Lampen set 
Zo zie je meer in het 
donker en ben jij & je 
rollator beter zichtbaar. 
Art. nr.: 91091

Ontworpen voor eenvoudige wendbaarheid 
De Parade is de perfecte keuze als men een lichtgewicht rollator zoekt. Het ontwerp zorgt voor een eenvoudige wend-
baarheid, zelfs in de kleinste ruimtes. Ondanks het lichtgewicht frame is de Parade nog steeds stabiel, zelfs op ruw of 
oneffen terrein. De ergonomische handgrepen zorgen voor een comfortabele en stabiele houvast en kan gemakkelijk 
opgevouwen worden, waarna deze zelfstandig in positie blijft staan. 
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Fellow Series

Fellow Classic
De Fellow Classic is een veilige en betrouwbare rol-
lator van hoge kwaliteit ideaal voor gebruik  binnen- 
en buitenshuis. De rollator is verkrijgbaar in vijf 
modellen: standaard, laag, hoog, breed en smal. Met 
een draagvermogen van 150 kg is hij geschikt voor 
uiteenlopende gebruikers.

De unieke vorkconstructie van de Fellow Classic 
zorgt voor gemakkelijk manoeuvreren. De Fellow 
Classic heeft een gevoelig remsysteem dat ideaal is 
voor gebruikers met beperkte beweeglijkheid in de 
handen, en een gebruiksvriendelijk inklapsysteem. Fellow Classic

Fellow Supreme

Ergonomisch verantwoord lopen 
De naar voren gerichte handgrepen zorgen ervoor dat de gebruiker meer rechtop loopt, dit is goed voor de rug en schoud-
ers. De Fellow serie rollators zijn zeer gemakkelijk te manoeuvreren, daarnaast zorgen zij ook voor maximale stabiliteit. 
De flexibele zitting kan weg geklapt worden voor extra loopruimte. 

Comfortabel en gemakkelijk in gebruik 
Om u de beste ergonomie te bieden, zorgen de handgrepen voor een gelijkmatige gewichtsverdeling. 
Het zachte en gevoelige remsysteem maakt het mogelijk dat gebruikers met verminderde handfuncties de wielen een-
voudig vergrendeld.

Fellow Supreme
De Fellow Supreme combineert een ergonomisch 
ontwerp van hoge kwaliteit met een laag centraal 
zwaartepunt voor meer veiligheid en stabiliteit. 
Dankzij de handgrepen die op veel verschillende 
hoogtes kunnen worden afgesteld en het grote 
draag vermogen van 150 kg is deze rollator geschikt 
voor de meeste gebruikers.

De unieke vorkconstructie maakt de Fellow Supreme 
eenvoudig te manoeuvreren. Dankzij het gevoelige 
remsysteem is slechts minimale knijpkracht nodig, 
waardoor ook gebruikers met verminderde hand-
functie de wielen gemakkelijk kunnen blokkeren. De 
Fellow Supreme is ook eenvoudig en met één hand in 
te klappen en blijft, eenmaal opgevouwen, zelfstan-
dig staan.
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Technische specificaties

Beschrijving Artikel 
nr.

Hoogte 
(min)

Hoogte 
(max)

Zithoogte Breedte Breedte tussen 
handgrepen

Wielgrootte Gewicht Draagvermogen

Fellow Classic Standaard
Fellow Classic Laag
Fellow Classic  Breed
Fellow Classic  Smal
Fellow Classic  Hoog

88009
88109
88309 
88509
88609

77 cm
68 cm
77 cm
77cm
82 cm

95 cm
81 cm 
95 cm 
 95 cm
100 cm

59 cm
51 cm
60 cm 
60 cm 
64 cm 

63 cm
62 cm
69 cm
60 cm 
63 cm

44 cm
44 cm 
50 cm
44 cm
44 cm 

16 x 4 cm 8.0 kg  
7. 7 kg
8.7 kg 
8.1 kg 
8.1 kg 

150 kg
130 kg
150 kg
130 kg
130 kg

Fellow Supreme 85400 73 cm 100 cm 590 mm 630 mm 440 mm 20 x 4 cm 8.0 kg 150 kg

Accessoires
Lampen set 
Zo zie je meer in het 
donker en ben jij & je 
rollator beter zichtbaar. 
Art. nr.: 91091

Slot 
Voor extra veiligheid wan-
neer de rollator onbehe-
erd wordt achtergelaten. 
Inclusief 2 sleutels. Art. 
nr.:  91092

Reflector set 
Hiermee is je rollator 
beter zichtbaar voor 
anderen. Zorgt voor extra 
veiligheid. Art. nr.: 91090

Eenhandige rem
Zodat de gebruiker de 
rem met één hand kan 
bedienen. Art. nr: Fellow 
Classic, rechts: 10677, 
links: 10678. Art. nr 
Fellow Supreme, rechts: 
10669, links: 10676.

Dienblad
Handig om lichte spullen 
op te leggen. 

Art. nr: Fellow Classic: 
08806 (Afbeelding 1)

Art. nr Fellow Supreme: 
10667 (Afbeelding 2)

Mand met handvat 
Mandje ideaal voor de 
boodschappen. 

Art. nr: Fellow Classic 
standaard: 08805. Fel-
low Classic laag: 88052. 
Fellow Classic smal, 
breed en hoog: 88052. 
(Afbeelding 1)

Art. nr: Fellow Supreme: 
10666 (Afbeelding 2)

Vertragende rem
Voorkomt dat de rol-
lator te snel gaat.  Art. 
nr: rechts 88121, Art. 
nr:  links: 88122. Art. nr: 
10625 (set)

Wandelstokhouder
Handig als de wandels-
tok wordt meegenomen. 
Art. nr: 10603

Tas
Bescherming tegen weer 
en inkijk. Art. nr: 08808. 
(Niet mogelijk op de 
Fellow Classic laag)

Rugsteun
Geeft steun aan de rug 
tijdens het zitten.
Art. nr:  10668

Zuurstoffleshouder
Art. nr: Fellow Classic: 
08811. 

Art. nr Fellow Supreme: 
10671

IV-houder
Aan het frame van de 
rollator vast te maken om 
IVzakken aan te hangen. 
Alleen voor Fellow Classic. 
Art. nr: 08814

Riempje
Ideaal voor het bevesti-
gen van een krant of 
brillenkoker. Alleen voor 
Fellow Supreme. 
Art. nr 10679.

Stoephulp
Vergemakkelijkt het 
verplaatsen over hin-
dernissen. Geïntegreerd 
in rollator voor Fellow 
Supreme. Art. nr: (Fellow 
Classic):10661

1

2

1

2
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Carl-Oskar RA
De Carl-Oskar RA is ontworpen voor gebruikers die 
extra ondersteuning nodig hebben of het moeilijk 
vinden om te manoeuvreren met een gewone rol-
lator. Ideaal voor gebruikers die herstellende zijn van 
een beroerte. Dankzij de aparte onderarmschalen en 
grote wielen die het lopen op oneffen terrein gemak-
kelijk maken. De handgrepen zijn op veel verschil-
lende hoogtes instelbaar en de hoek van de schalen 
kan ook worden versteld, zodat een comfortabele 
houding aangenomen kan worden. De Carl-Oskar RA 
beschikt over veel optionele accessoires en kan wor-
den ingeklapt om transport te vergemakkelijken.

RA- Rollators

Staffan RA
Staffan RA is een zeer wendbare rollator voor gebruik 
binnenshuis. Deze rollator is slechts 59 cm breed, wat 
zelfs bewegen in kleine ruimtes eenvoudig maakt. 
Staffan RA heeft ook verstelbare onderarmschalen 
die de gebruiker een stevige en ergonomische grip 
bieden. Staffan RA heeft een vast achterwiel met een 
rem voor meer stabiliteit en zekerheid. Hij heeft een 
maximale hoogte van 128 cm (Staffan hoog) en kan 
worden ingeklapt om transport te vergemakkelijken.

Rebel RA
De Rebel RA is een veilige en betrouwbare rollator 
met aparte onderarmschalen. Dit is de ideale rollator 
voor pijngevoelige gebruikers die lijden aan reuma, 
Parkinson of een van de vele andere neurologische 
aandoeningen. De Rebel RA biedt de benodigde extra 
ondersteuning voor mensen die moeite hebben met 
het manoeuvreren van een gewone rollator, en de 
unieke voorvorkconstructie en wielen staan garant 
voor gemakkelijk en soepel lopen. De Rebel RA kan 
zowel binnen- als buitenshuis worden gebruikt.
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Technische specificaties

Beschrijving Artikel nr. Hoogte (min) Hoogte (max) Breedte Wielgrootte Gewicht Gebruikersgewicht

Carl-Oskar RA, Laag  67cm
Carl-Oskar RA, Standaard 67cm
Carl-Oskar RA, Laag 72 cm 
Carl-Oskar RA, Standaard 72cm

12315
12325
12415
12425

95 cm
107 cm
95 cm
107 cm

113 cm
126 cm 
113 cm
126 cm

67 cm 
67 cm 
72 cm
72 cm 

30 x 5 cm 13.0 kg 
13.2 kg 
13.1 kg
13.3 kg

125 kg

Rebel RA, Laag 67cm
Rebel RA, Standaard 67cm
Rebel RA, Laag 72 cm
Rebel RA, Standaard 72 cm

22311
22321
22411
22421

86 cm
104 cm
86 cm 
104 cm 

104 cm
122 cm
104 cm
122 cm

67cm 20 x 4 cm 11.3 kg
11.5 kg
11.4 kg
11.6 kg

125 kg

Staffan RA, Laag 59cm
Staffan RA, Hoog 59cm

42221
42231

86 cm
107 cm

108 cm
128 cm 

59 cm 20 x 4 cm 10.3 kg
10.6 kg

90 kg
125 kg

Accessoires
Lampen set 
Zo zie je meer in het 
donker en ben jij & je 
rollator beter zichtbaar. 
Art. nr.: 91091

Slot 
Voor extra veiligheid wan-
neer de rollator onbehe-
erd wordt achtergelaten. 
Inclusief 2 sleutels. Art. 
nr.:  91092

Reflector set 
Hiermee is je rollator 
beter zichtbaar voor 
anderen. Zorgt voor extra 
veiligheid. Art. nr.: 91090

Dienblad
Handig om lichte spullen 
op te leggen. Art. nr: 
10601. Niet i.c.m. Staffan 
RA.

Vertragende rem
 Art. nr: Carl-Oskar RA, 
Rebel RA: 10620. Niet 
i.c.m. Staffan RA.

Wandelstokhouder
Handig als de wandels-
tok wordt meegenomen. 
Art. nr: Carl-Oskar RA, 
Rebel RA: 10603. Art. nr: 
Staffan RA: 40603

Eenhandige rem
Art. nr: Carl-Oskar RA, Rebel 
RA, Staffan RA laag: 10653. 
Staffan RA, high: 10654

Stoephulp
Vergemakkelijkt het 
verplaatsen over hinder-
nissen. Art. nr: Carl-Oskar 
RA, Rebel RA: 10612. Niet 
i.c.m. Staffan RA.

Spatbord
Beschermt benen en kle-
ding. Verkocht per paar 
Art. nr:10608. Niet i.c.m. 
Rebel RA en Staffan RA.

Zuurstoffleshouder
Zorgt voor stabiel vervoer 
van de zuurstoffles. Art. 
nr:10615 (Staffan RA: 
40605).

Mandje met handvat 
Mandje ideaal voor de 
boodschappen.  Art. 
nr:10601 (Staffan RA: 
40601).
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Trolley Walkers

Carl-Oskar Trolley Walker
Met een brede, comfortabele steuntafel voor de on-
derarmen is de Carl-Oskar TW een goede hulp voor 
gebruikers die nog meer ondersteuning nodig heb-
ben dan met een standaard RA-rollator. Deze onder-
armtafel zorgt ervoor dat pijngevoelige patiënten 
hun onderarmen comfortabel kunnen laten rusten, 
terwijl de voorwaarts gerichte remgrepen bevorder-
lijk zijn voor een goede houding. 

Staffan Trolley Walker
Deze zeer wendbare rollator met een breedte van in 
totaal slechts 62 cm is bedoeld voor gebruik binnen-
shuis. De Staffan TW is verkrijgbaar in twee hoogtes 
en is eenvoudig in te klappen voor transport of op-
slag. De vaste achterwielen met rem geven extra 
stabiliteit, terwijl het brede, stevige tafelblad met 
verhoogde steun aan de zijden zorgt voor meer com-
fort en veiligheid. 

Rebel Trolley Walker
De Rebel TW is een veilige en betrouwbare rol lator 
met steunblad. Deze rollator is ontworpen voor 
 gebruikers die extra ondersteuning nodig hebben 
of het moeilijk vinden om te manoeuvreren met een 
 gewone rollator. Unieke voorvorkconstructie en wiel-
en met kogellagers zorgen voor zeer goede wend-
baarheid, een eerste vereiste voor pijn gevoelige 
gebruikers. De Rebel TW kan zowel binnen- als 
buitenshuis worden gebruikt.

Svea Trolley Walker
Deze robuuste en veilige hydraulische rollator heeft 
een gasveer die schokken absorbeert tijdens het 
lopen. De Svea TW combineert maximale verlichting 
van de draaglast met wendbaarheid, en is verkrijg-
baar in twee breedtes en twee hoogtes. Er is ook een 
extra evenwichtswieltje verkrijgbaar voor extra sta-
biliteit. De Svea TW wordt aanbevolen voor gebruik 
binnenshuis. 

Carl-Oskar 
Trolley Walker

Rebel 
Trolley Walker

Staffan 
Trolley Walker

Svea
Trolley Walker
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Technische specificaties

Gebruikersgewicht Artikel 
nr.

Hoogte (min) Hoogte (max) Breedte Wielgrootte Gewicht Draagvermogen 

Carl-Oskar TW, Laag  67 cm
Carl-Oskar TW, Normaal 67cm
Carl-Oskar TW, Laag 72 cm 
Carl-Oskar TW, Normaal 72cm

13315
13325
13415
13425

95 cm
107 cm
95 cm 
107 cm

113 cm 
126 cm 
113 cm
126 cm 

67 cm 
67 cm
72 cm
72 cm

30 x 5 cm 14.5 kg
14.7 kg
14.6 kg
14.8 kg

125 kg

Rebel TW, Laag 67cm
Rebel TW, Normaal 67cm
Rebel TW, Laag 72 cm
Rebel TW, Normaal 72 cm:

23311
23321
23411
23421

86 cm
104 cm 
86 cm 
104 cm

104 cm
122 cm
104 cm
122 cm 

67 cm 
67 cm
72 cm
72 cm

20 x 4 cm 12.8 kg
13.0 kg
12.9 kg
13.1 kg

125 kg 

Staffan TW, Laag 62cm
Staffan TW, Hoog 62cm

43221
43231

86 cm 
107 cm

108 cm
128 cm

62 cm 20 x 4 cm 11.7 kg 
11.9 kg

90 kg
125 kg

Svea TW Laag 59 cm
Svea TW Normaal 59 cm
Svea TW Laag 68 cm
Svea TW Normaal 68 cm

53211
53221
53411
53421

82 cm
101 cm
82 cm
101 cm

107 cm
126 cm
107 cm
126 cm

59 cm
59 cm
68 cm
68 cm

20 x 4 cm 14.9 kg
15.1 kg
15.1 kg
15.3 kg

150 kg

Accessories
Lampen set 
Zo zie je meer in het 
donker en ben jij & je 
rollator beter zichtbaar. 
Art. nr.: 91091

Slot 
Voor extra veiligheid wan-
neer de rollator onbehe-
erd wordt achtergelaten. 
Inclusief 2 sleutels. Art. 
nr.:  91092

Reflector set 
Hiermee is je rollator 
beter zichtbaar voor 
anderen. Zorgt voor extra 
veiligheid. Art. nr.: 91090

Dienblad
Handig om lichte spullen 
op te leggen. Art. nr: 
Carl-Oskar TW, Rebel TW: 
10601. Niet voor Staffan 
TW of Svea TW.

Vertrager (sleeprem)
Art. nr: Carl-Oskar TW, 
Rebel TW: 10620. Niet 
voor Staffan TW of Svea 
TW.

Wandelstokhouder
Handig als de wandels-
tok wordt meegenomen.
Art. nr: 10603 (Staffan 
TW: 40603). Niet i.c.m. 
Svea TW.

Eenhandige rem
Zodat de gebruiker de 
rem met één hand kan 
bedienen. Art. nr: Staffan 
TW, hoog: 10654. Overige 
modellen:  10653. 

Stoephulp
Vergemakkelijkt het 
verplaatsen over hinder-
nissen.  Art. nr: 10612. 
Niet i.c.m. Staffan TW en 
Svea TW.

Spatbord
Beschermt benen en kle-
ding. Verkocht per paar. 
Art. nr:10608. Alleen 
i.c.m. Carl-Oskar TW.

Zuurstoffleshouder
Zorgt voor stabiel vervoer 
van de zuurstoffles. Art. 
nr:10615 (Staffan 40605). 
Niet i.c.m. Svea TW.

Mand met handvat 
Mandje ideaal voor de 
boodschappen. Art. 
nr:10601 (Staffan TW 
40603)
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Houd rekening met het volgende vóór de aankoop van een rollator:

1. Welke rollator moet ik gebruiken?
Er zijn rollators die geschikt zijn voor iedere omgeving en er zijn andere die meer geschikt zijn voor binnen-
shuis gebruik. Indien u uw rollator buitenshuis of op oneven terrein gebruikt, kies dan een rollator met grote 
en stabiele wielen. Als er voornamelijk binnenshuis gebruik wordt gemaakt, dan zorgen kleinere wielen voor 
een aangename wendbaarheid. Indien u veel reist, houd dan rekening met het gewicht en de mogelijkheid tot 
het inklappen van de rollator. 

2. Welke maat moet het worden?
De zitting moet comfortabel aanvoelen en er moet voldoende ruimte zitten tussen de beide handgrepen, zodat 
u zich hier niet tussen hoeft te wringen. Let goed op de breedte van de rollator, zodat deze door de deuropening 
past.  Een rollator die deels of geheel ingeklapt kan worden tijdens het lopen is zeer geschikt voor smalle deuro-
peningen. Wanneer u op de rollator zit moeten de voeten en benen een comfortabele houding aannemen.

3. Hoe kies ik het juiste handvat?
Met zwakke of pijnlijke handen of polsen, zullen anatomisch gevormde handgrepen het gewicht verdelen 
over een groter gebied van de handpalm. Dit zorgt voor meer zekerheid en maakt het gebruik van de rem veel 
gemakkelijker.

4. Hoe stel ik de juiste handvat hoogte in?
Wanneer u rechtop staat, zult u de handvatten vast moeten pakken en de ellebogen moeten licht gebogen 
zijn (ongeveer 20 tot 30 graden).  

5. Welke wielen zijn het meest geschikt?
Grote wielen zijn geschikt voor oneffen ondergrond terwijl er voor binnenshuis beter gekozen kan worden voor 
kleine wielen. 

6. Welke accessoires heb ik nodig? 
Wij bieden een ruim assortiment aan accessoires om de rollator zo individueel mogelijk te maken. Van diepe 
manden die ideaal zijn voor boodschappen tot een stoffen tas die kan blijven zitten bij het inklappen van de 
rollator, van stokkenhouders tot dienbladen – al onze accessoires maken het dagelijks gebruik van de rollator 
gemakkelijker en leuker!  

Hoe kies ik de juiste rollator?
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De afmeting bepalen

Meet de hoogte van 
het handvat

Meet de zithoogte Meet de deuropening 

Om de hoogte van het handvat 
te bepalen, moet u rechtop gaan 
staan met uw schoenen aan. 
Buig uw armen in een hoek van 
20 tot 30 graden. Laat iemand 
de maat opmeten van uw pols 
tot aan de grond. Deze afmeting 
moet ongeveer de hoogte zijn 
van de handvatten. 

Neem plaats in een comforta-
bele stoel waaruit u gemak-
kelijk op kunt staan. Meet de 
afstand van de grond tot aan 
de zithoogte en dit zal ongeveer 
de zithoogte moeten zijn van de 
rollator. 

Zoek de smalst mogelijk opening 
waar u doorheen moet. Meestal 
is dit een deuropening of een 
hal. Houd altijd rekening met het 
breedste punt van de rollator. 
Een rollator die gedeeltelijk 
inklapbaar is kan vaak door 
smallere ruimtes. 
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AUSTRALIA
Unit 4, 49 Bertie Street

Port Melbourne, VIC 3207
Phone : +61 1300 132 736
Fax : + 61 (03) 9645 4954

info.au@humancaregroup.com

CANADA
10-155 Colonnade Road

Ottawa, ON K2E 7K1
Phone: 613.723.6734

Fax: 613.723.1058
info.ca@humancaregroup.com

SWEDEN
Årstaängsvägen 21B

117 43 Stockholm
Phone: +46 8 665 35 00

Fax: +46 8 665 35 10
info.se@humancaregroup.com

NEDERLAND
Elspeterweg 124

8076 PA Vierhouten
Phone: 0577-412171

Fax: 0577-412170
info.nl@humancaregroup.com

UNITED STATES
8006 Cameron Street, Suite K

Austin, TX 78754 USA
Phone: 512.476.7199

Fax: 512.476.7190
info.us@humancaregroup.com


