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Niemcy

Dłuższa płyta
 siedziska
Dodatkowe 50 mm 
głębokości siedziska  
do podparcia dłuższych
 kończyn dolnych

Opcje i właściwości

Długość podwozia

Dodatkowe 50 mm 
długości zapewnia 
większą stabilność 
z przodu.

Dane techniczne

Rea Azalea 
Tall

Szerokość siedziska Głębokość siedziska Wysokość siedziska
Wysokość
 oparcia

Boczek-
wysokość

Długość 
podnóżków

Kąt 
siedziska

390-450/440-500/ 
490-550 mm

(390-490/440-540/ 
490-590 mm)

480 -  
550 mm

500 mm Płyta oparcia:
560 - 790 mm

Oparcie z regulowanym
naciągiem: 540 - 715 mm

240 - 360 mm 330 - 500 mm -1° do 23° 
(+1°do 25°)

Rea Azalea Tall

Kąt 
oparcia

Szerokość jednostki
 napędowej

Wysokość 
całkowita

Długość całkowita
 z podnóżkami

Waga 
całkowita

Maksymalna waga
 użytkownika

Waga 
transportowa 

0° - 30°

SW + 220 mm 
(SW + 230 mm)

1000 - 1300 mm 950 - 1070 mm 34 kg 
(SW 440 mm)

Max 135 kg 18,7 kg 1

Kolor ramy

Po testach 
wypadkowych

Maksymalne 
nachylenie do użycia
 hamulca postojowego

ISO 7176-19 7°

W celu uzyskania pełniejszych informacji na temat tego produktu, w tym instrukcji obsługi, sprawdź 
http://www.invacare-eu-export.com/rea-azalea

Tapicerka

1. Waga transportowa zwiększa się o 4,2 kg, gdy używana jest opcja Power tilt & ricline.

Skanuj tutaj, by uzyskać dostęp:
www.invacare-eu-export.com

Pearl Grey Azurite Blue Sand Happy Red Electric Green

Prawdziwa kompatybilność

Rea Azalea Tall ma wszystkie cechy Rea
 Azalea, takie jak opcja zmiany ciężaru
”Tilt in Space” w celu zapewnienia 
stabilnego przechyłu. Wszystkie 
akcesoria, takie jak tylne koła do
wózków napędzanych ręcznie lub 
do mniejsze koła do transportu i 
Inne systemy siedzisk, również pasują
do Rea Azalea Tall.

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.             Rea Azalea Tall - EU-Export - 02/2017

Wysokość siedziska

Dodatkowe 50 mm wysokości umożliwia
wydłużenie podpórki pod nogi.

Wózek Rea Azalea Tall
został specjalnie 
zaprojektowany, aby 
zaspokoić potrzeby
wysokiego wzrostu 
użytkowników, którzy
potrzebują wózka
z opcją "Tilt in Space"
z dłuższym 
Podparciem siedziska.
Konstrukcja Rea Azalea
Tall  zaczerpnięta
została od Rea Azalea
i ma wszystkie zalety 
niezawodnego,
z opcją odchylania, 
Wózka. Oferuje także 
unikalny mechanizm
zmiany ciężaru. Rea 
Azalea Tall: jest na 
szczycie swojej klasy 
jeśli chodzi o wygodę
i stabilność. 
Udoskonalone oparcie 
Flex 3 dodatkowo zapewnia 
indywidualną 
adaptację. Dostępnych
jest 5 kolorów ramy 
i trzy rodzaje tapicerki.

Black Dartex  
TR26

Black plush  
TR35

Proste manewrowanie

Osoby obsługujące wózek
 z pewnością docenią regulowany 
pałąk, który zapewnia wygodny
chwyt i może być dostosowany 
do osoby obsługującej.
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