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TOPRO TROJA 2G 
                 ...THE SECOND GENERATION 
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Troja 2G - The second generation 

TROJA...the original Door uw Topro Troja 2G te registeren verlengd u de 
garantieperiode van 2 jaar naar 5 jaar. Daarnaast ont-
vangt u product informatie over uw Topro Troja 2G rol-
lator. 

 
 
...van testwinnaar naar de TOPRO Troja 2G 
In 2002 heeft de Topro de allereerste Troja rollator gepresenteerd. 
 
De in Noorwegen geproduceerde lichtgewicht rollator is al meer dan 250.000 keer wereldwijd verkocht. 
De rollator biedt dagelijks veel gemak voor al deze mensen. Met veel trots kunnen wij zeggen dat hij on-
der het publiek ook wel de “Mercedes” onder de rollators genoemd. 
 
In 2005 is de Topro Troja Classic gekozen tot testwinnaar van de 
Duitse “Stiftung Warentest”. In maart 2008 werd hij beoordeelt als 
“zeer goed”, en in 2011 in de Troja Classic en de Olympos ook met 
“zeer goed” beoordeeld. 
 
TOPRO is ondertussen bezig geweest de sterke punten van de Troja 
Classic en de Olympos samen te brengen. Het resultaat is de 2e ge-
neratie Troja rollator die gefocust is op comfort, veiligheid en functio-
naliteit. 
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Troja 2G - The second generation 

Speciaal voor verkeersveiligheid: 
TOPRO LED verlichting met valalarm 
 
Met de PREMIUM uitvoering van de 
Troja 2G kiest u voor veiligheid door 
middel van LED verlichting met geïn-
tegreerd valalarm. De LED verlichting 
werkt automatisch in het donker van-
wege de bewegingssensor. Door de 
LED verlichting bent u zeer goed 
zichtbaar op de weg voor het overige 
verkeer. De geïntegreerde alarmfunc-
tie zal automatisch afgaan zodra de 
rollator valt, hierdoor zal de aandacht 
van voorbijgangers worden getrokken 
zodat u snel geholpen kunt worden 
mocht u onverhoopt ten al komen. De 
Troja 2G is rondom uitgerust met re-
flectoren waardoor u in het donker 
nog beter te zien bent. 
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Troja 2G - The second generation 

De ERGO Grip van de Troja 2G biedt zeer veel onder-
steuning voor handen en schouders. De ERGO grip is 
gemaakt van anti slip materiaal en biedt hierdoor een 
zeer betrouwbaar en veilig gevoel. Hij biedt hij zeer 
veel comfort tijdens het gaan staan vanuit zitpositie. 

Speciaal voor gebruik binnen zijn er glad-
de wielen verkrijgbaar gemaakt van hard 
materiaal wat zeer comfortabel loopt bij 
binnen gebruik. Deze wielen zijn optio-
neel verkrijgbaar. 

De Troja 2G is standaard uitgerust met 
comfort rubberen banden, dit biedt 
zeer veel comfort op oneffen terrein 
zoals stoeptegels. 
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Troja 2G - The second generation 

De nieuwe boodschappentas die stan-
daard op de Troja 2G zit biedt zeer veel 
comfort. De tas is eenvoudig vast en los te 
klikken van de rollator en kan met behulp 
van de schouderband gemakkelijk los ge-
dragen worden. Zeer makkelijk tijdens het 
boodschappen doen, de tas kunt u los mee 
naar binnen nemen terwijl de rollator bui-
ten blijft staan. 

Afhankelijk van het gebruik kunnen de wielen omge-
ruild worden door middel van het handige Quick Re-
lease systeem. (Harde wielen optioneel). 

Het omwisselen van de harde naar soft 
wielen (of omgekeerd) gaat zeer een-
voudig. Met een simpel klik systeem 
zijn ze er gemakkelijk op en af te halen. 
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Troja 2G - The second generation 

De bel is op een manier 
bevestigd aan de ERGO 
Grip zodat deze zeer mak-
kelijk te bedienen is, zon-
der uw hand van het hand-

vat af te halen. 

De memory functie zorg er-
voor dat de handvatten altijd 
op dezelfde, juiste hoogte 
terugkomen op het moment 
dat de handvatten ingescho-
ven zijn. Bijvoorbeeld na 
transport van de rollator. 
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Troja 2G - The second generation 

Zitten, ontspannen en uitrusten. Het kan allemaal en dankzij de ERGO grip op de Troja 2G ook  zeer com-
fortabel. Optioneel is er een rugsteun verkrijgbaar wat bijdraagt aan nog meer zitcomfort. 

Het kantelen van de rollator over obstakels zoals stoep-
randen is zeer gemakkelijk met behulp van de stapsteun 
op beide achterwielen van de Troja 2G. U houdt 2 handen 
aan de handvatten terwijl u met de voeten de stapsteunen 
kunt bedienen, dit biedt veiligheid en zekerheid. 

De stapsteun zal u veilig begeleiden over stoepranden, 
stenen en andere obstakels. 
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Troja 2G - The second generation 

Fambekkveien 1 
2816  Gjøvik 
Noorwegen 

Tel: 0047 61 13 46 00 
Fax: 0047 61 13 46 01 

post@topro.no 
www.topro.no 
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