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Nu kan du gøre indkøbsturen lettere med en smart indkøbstaske på hjul. Vi har et stort sortiment af 
indkøbsvogne og trolleys, som henvender sig til dig, der er træt af at bære de tunge indkøbsposer.  
Under denne kategori kan du finde forskellige typer af indkøbsvogne, som alle vil give dig en betydelig 
lettelse og aflastning, når du skal ud at handle. De forskellige indkøbsvogne løser mange forskellige formål 
og opgaver. 
Der findes også mange forskellige kvaliteter på markedet og i mange forskellige prisklasser. Vi oplever, at 
når først brugeren har prøvet en indkøbsvogn, så vil man bruge den ofte i hverdagen. Derfor skal din 
indkøbsvogn kunne holde til at blive brugt flittigt over lang tid. Vi lægger i vores produktpolitik særlig vægt 
på at kunne levere indkøbsvogne og indkøbstrolleys i en meget høj kvalitet og fremstillet i materialer, som 
giver en lang holdbarhed. Vi har derfor udelukkende udvalgt de mest anerkendte producenter af 
indkøbsvogne i Europa. Vi er autoriserede forhandler af de mest anerkendte mærker i Europa. 
 
Vi står klar til at hjælpe dig med gode råd og vejledning enten pr. telefon/mail eller ved at du besøger vores 
fysiske butik i Randers. Her kan du prøve alle modellerne inden, du vælger, hvilken type indkøbsvogn, du 
kunne tænke dig. 

- Kontakt os på telefon: 22118616 eller dcs@danishcaresupply.dk 

- Alle indkøbsvogne og indkøbstrolleys er samlet ved levering – klar til brug. 

- Vi har et stort lager af indkøbsvogne i Danmark og kan derfor levere til dig med kort leveringstid – 

1-2 dage  

 
Inden du køber en indkøbsvogn – indkøbstrolley er der lige par ting, du kan overveje, så du får valgt den 
rette type til dit behov. 

 

1. Antal hjul på indkøbsvognen 

Indkøbsvogne findes både med 2 og 4 hjul. Hvis du vælger den med 2 hjul, skal du være 

opmærksom på, at du kommer til at trække indkøbsvognen efter dig, og at dette selvfølgelig stiller 

krav til dine skuldre og dine kræfter i arme/hænder. 

 

Hvis du døjer med nedsat kraft i arme og hænder, så vil vi anbefale dig en indkøbsvogn med 4 hjul. 

Den har nemlig den særlige fordel, at vægten fordeles på 4 hjul i stedet for 2. Så er det muligt for 

dig at skubbe indkøbsvognen foran dig og bruge begge arme – ligesom med en barnevogn. En 

anden fordel er, at du har mulighed for at bruge indkøbsvogne, som en slags rollator, og at den vil 

give dig større tryghed og sikkerhed, når du bevæger dig med den. 

 

Vi har 2 typer med 4 hjul: 

1) Rolser 2+2 Logic indkøbsvogn med 4 hjul 

Denne anvendes, når man ønsker at kunne skubbe den stabilt foran sig uden at der er nogle hjul, 

som kan drejes.  

2) Rolser Logic Tour indkøbsvogn med 4 hjul – hvor de 2 forhjul kan drejes. 

Fordelen ved, at de 2 forhjul kan drejes er, at det ikke kræver så mange kræfter at dreje 

indkøbsvognen. 

Ulempen kan være, at den er mere ustabil, hvis den bruges på et ujævnt og ustabilt underlag. 
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2. Taskens indhold og materiale 

Alle vore tasker i Rolser mærket er fremstillet i polyester (REACH godkendt), som både er meget 

slidstærkt og vandtæt. De mest almindelige indkøbsvogne og indkøbstrolley har et rumfang på 

mellem 41-43 liter. Det dækker langt de fleste behov, som du kan have for de daglige gøremål. 

Der er i de fleste indkøbsvogne monteret en udvendig lomme bagpå tasken. Den er praktisk at 

have, så man kan opbevare sine nøgler, pung, og telefon – så de er nemme at få fat i. Du behøves 

dermed ikke at skulle lede efter disse ting i det store rum på tasken. 

 

3. Højde på indkøbsvognen 

Hvis du har en personhøjde på under 170 cm, så anbefaler vi dig en Rolser Joy Tweed. 

 

 

4. Indkøbsvogn og trolley til trapper – med trappehjul 

Hvem har ikke prøvet, at det kan være slidsomt at skulle bære tunge indkøbsposer op ad trappen. 

Vi har løsningen for dig. En af vore mest solgte indkøbsvogne er: Rolser RD6 Logic indkøbsvogn til 

trapper. Der er monteret 6 hjul på indkøbsvognen. Det betyder, at de særlige trappehjul, kan 

vandre op ad trappen – trin for trin – når du trækker i indkøbsvognen. Det er nu betydeligt 

lettere for dig at komme op med din indkøbspose sammenlignet med at bære den eller anvende 

en indkøbsvogn med 2 hjul. 

 

5. Hjulenes diameter – størrelse 

Hvis du har brug for at køre med din indkøbsvogn på et ujævnt og ustabilt underlag, så kan det 

være en god idé at overveje en Rolser RSG Logic indkøbsvogn med store hjul – som har hjul med. 

Alle vore indkøbsvogne er monteret med særlig holdbare hjul, som giver en god absorbering af 

stød. Dette er med til at forlænge levetiden af din indkøbsvogn betydeligt. 
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