Azalea ® Minor
Wózek zaprojektowany
zarówno dla
drobnych osób dorosłych
i nastolatków

Kontynuacja kompatybilności
Rea Azalea

Wózek Rea Azalea
Minor jest
przeznaczony dla
użytkowników
wymagających
siedziska o mniejszej
Głębokości
i szerokości.
Został stworzony
w oparciu
o konstrukcję wózka
Rea Azalea.
Azalea Minor posiada
wszystkie zalety
niezawodnego,
mającego odchylane
oparcie wózka wraz ze
specjalnym
mechanizmem
zmiany ciężaru. Ten
model jest idealny dla
wszystkich
użytkowników, którzy
potrzebują stabilnego
wózka inwalidzkiego.
Rama dostępna
w pięciu kolorach
i różnych tapicerkach.
Opcjonalnie dostępne
oparcie z regulacją
naciągu materiału.

Oparcie
z regulacją naciągu

Rea Azalea Minor został zaprojektowany
Oparcie z regulacją
zmyślą o użytkownikach, którzy
naciągu umożliwia
potrzebują mniejszego siedziska,
indywidualne dopasowanie
np. dorosłych o drobnej budowie ciała
dzięki szerokiej gamie
lub nastolatkach. Głównymi cechami
poduszek na oparcie oraz
Azalea Minor jest mechanizm zmiany
bocznych osłon.
Ciężaru, tzw. "Tilt in Space", który zapewnia
stabilne nachylenie i ułatwia manewrowanie.
Szerokość i głębokość Azalea Minor można
dostosować do indywidualnych potrzeb użytkownika.

Opcje i właściwości

Oparcie
z regulacją naciągu
Regulacja wysokości;
szerokość taka sama jak
siedziska.

Tacka

Krótszy wózek

Jest transparentna, posiada Podwozie krótsze o 30 mm, głębokość
uchwyt, co wspomaga
siedziska mniejsza o 50 mm, a oparcie niższe
korektę ułożenia ciała.
o 100 mm niż w modelach standardowych.
Tutaj został zaprezentowany wózek w kolorze
electric green .

Inne akcesoria Rea Azalea można znaleźć w broszurze Rea Azalea.

Dane techniczne
W celu uzyskania pełniejszych informacji na temat tego produktu, w tym instrukcji obsługi, sprawdź
http://www.invacare-eu-export.com/rea-azalea
BoczekKąt
Wysokość
Długość
Szerokość siedziska

Rea Azalea Minor

Głębokość siedziska Wysokość siedziska oparcia

340 - 440 mm

380 - 450 mm

Szerokość
jednostki napędowej

Rea Azalea Minor

Wysokość
całkowita

400/450 mm

550 - 650 mm
Waga
całkowita

Długość całkowita
z podnóżkami

SW + 220 mm 900 - 1250 mm
(SW + 230 mm)

900 - 970 mm

32 kg

Kolor ramy
Pearl Grey

wysokość

240 - 360 mm

podnóżków

330 - 500 mm

Maksymalna waga
użytkownika

Max 75 kg

Waga
transportowa

14,5 kg

siedziska

+1° to 25°
Po testach
wypadkowych

Kąt
oparcia

0° - 30°
Maksymalne
nachylenie do użycia
hamulca postojowego

ISO 7176-19

7°

Tapicerka

Azurite Blue

Sand

Happy Red

Electric Green

Black Dartex
TR26

Black plush
TR35
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© 2017 Invacare International Sàrl. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie cytowane informacje są uważane za poprawne w momencie wydruku. . Invacare zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji produktu bez uprzedniej konsultacji
Rea, Rea design i DSS (Dual Stability System) są zarejestrowanymi znakami towarowymi Invacare International. Rea Azalea jest zaprojektowana z systemem DSS (Dual Stability System)
Zapewnia on użytkownikowi lepszą stabilność i bezpieczeństwo podczas pochylania lub rozkładania oparcia.
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