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CrossWALKER - made for human walking
Het is nu mogelijk om over te stappen van de traditionele rollator 
naar de CrossWALKER - een nieuw hulpmiddel dat helpt bij het 
ondersteunen van een natuurlijke manier van lopen.  CrossWALKER 
laat je tijdens het gebruik het hele lichaam bijhouden door het te 
laten bewegen en trainen. Het lichaam wordt in een rechte en 
gezonde houding gehouden, waar de klassieke rollator bekend 
staat om het vastzetten van het lichaam in een voorovergebogen 
houding.  CrossWALKER is speciaal ontwikkelt voor mensen die 
ondersteuning nodig hebben tijden het lopen.  CrossWALKER is 
gezond verstand.
 
CrossWALKER staat voor een natuurlijke loopbeweging 
en zekerheid
De functionaliteit van de CrossWALKER heeft de natuurlijke 
loopbeweging van het menselijk lichaam als uitgangspunt en heeft 
tegelijkertijd de veiligheid tijdens het lopen als hoge prioriteit.  
Wandelen is de gezondste manier om je lichaam te trainen en 
je lichaam werkt het best als het gebruikt wordt, zoals het is 
gecreëerd.  Training heeft een gedocumenteerd preventief en 
behandelend effect op een lange lijst van aandoeningen. 

CrossWALKER onderscheidt zich op 3 belangrijke punten
van de traditionele rollator 
1. CrossWALKER is uitgerust met handgrepen die de gebruiker de 
mogelijkheid bieden om het bovenlichaam en de armen tijdens het 
lopen te blijven bewegen. 

2. CrossWALKER is uitgerust met valbeschermende remmen die 
in werking treden als beide handgrepen plotseling omlaag worden 
geduwd. 

3. CrossWALKER is uitgerust met beweeglijke voorwielen die 
eenvoudig zijwaarts kunnen worden gedraaid, maar die tijdens het 
lopen een lichte, gelijkmatige richting naar voren aanhouden.

CrossWALKER geeft de mogelijkheid om zelf te trainen en 
revalideren én om dit samen met een therapeut te doen.  
CrossWALKER kan binnen én buiten worden gebruik. 
 
Contactinformatie
CrossWALKER is een gepatenteerd revalidatieproduct dat 
zowel direct aan de eindgebruiker wordt verkocht als aan 
ergotherapeuten, fysiotherapeuten en revalidatie artsen - zowel 
in de private als de publieke sector. De CrossWALKER wordt 
geproduceerd na bestelling. Wij bieden een zeer sterke service, 
zowel vóór als ná aanschaf van de CrossWALKER.   
Lees meer op www.crosswalker.dk/nl 

Neem contact op met Birgitte Vangsgaard via +45 4042 9845 of 
stuur een email naar info@humanwalking.dk

WWW.CROSSWALKER.DK/NL

Neem gerust vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie via +45 4042 9845.

Foto: Birgitte Vangsgaard met CrossWALKER

Tijdens het wandelen, als training, revalidatie of om je vorm bij te houden.
Loop zoals het lichaam is gemaakt


