
Gwarantuje komfort  oraz 
wiele możliwości regulacji!
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Płyta oparcia Flex 3

Oprócz regulacji wysokości,
Istnieje również regulacja 
szerokości.

Opcje i właściwości

Regulowany
naciąg oparcia Flex 3

Regulowane na wiele
sposobów oparcie pod
względem wysokości
i szerokości zależnie od 
kształtu ciała.

Dane techniczne

Rea Azalea  & 
Azalea Assist

Szerokość siedziska Głębokość siedziska Wysokość siedziska
Backrest 
Wysokość Wysokość boczka

Length of 
Podnóżki Kąt siedziska

390-440/  
440-490/ 490-540 
(390-490/440-540/ 

490-590 mm)

430 - 500 mm 400/450 mm Płyta oparcia:
560-790 mm 

Regulowany naciąg
oparcia 540-715 mm

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

Rea Azalea  & 
Azalea Assist

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)

900-1250 mm 950-1020 mm 34 kg 
(SW 440 mm) 

Max 135 kg 16,5 kg 1

Kolor ramy Tapicerka

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

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

Pearl Grey
Black Dartex  

TR26
Black plush  

TR35
Azurite Blue Sand Happy Red Electric Green

Odchylane i rozkładane oparcie 
zapewnia dodatkowy komfort

Rea Azalea i Rea Azalea Assist mają
odpowiednio: 
- odchylenie siedziska 25 ° 
- rozkładane oparcie do 30 °.
Zarówno pochylanie, jak i rozkładanie może 
zostać łatwo wyregulowane ręcznie lub 
automatycznie przez opiekuna, a w wersji 
elektrycznej przez samego użytkownika.

Oparcie ma biomechaniczny zawias 
pozycjonujący, który podąża
za naturalnym ruchem pleców użytkownika
podczas regulacji kąta nachylenia oparcia.

W połączeniu z funkcją odchylania fotela,
system DSS (Dual Stability System) 
pomaga zapobiegać odleżynom dzięki
odpowiedniemu pozycjonowaniu ciała nie 
narażając go na tarcie.

1. Waga transportowa wzrasta o 4,2 kg, gdy używana jest opcja pochylania i rozkładania.

Rea, Rea design i DSS  (Dual Stability System) są zarejestrowanymi znakami towarowymi Invacare International. Rea Azalea jest zaprojektowana z DSS (Dual Stability System).

Zapewnia on użytkownikowi lepszą stabilność i bezpieczeństwo podczas pochylania lub rozkładania oparcia.           Rea Azalea - EU-Export - 02/2017

Szeroka gama opcji

Indywidualne regulacje
 szerokości w podłokietnikach
 i podnóżkach oraz akcesoria
 dla poszczególnych opcji.

Rea Azalea to naturalny wybór dla średnio aktywnych użytkowników, a także dla tych wymagających większej pomocy osób trzecich.
Wygodny system siedzisk pozwala użytkownikowi zmieniać pozycję fotela, zapewniając maksymalny komfort przez cały czas. 
To w połączeniu z  bardzo dobrymi właściwościami jezdnymi sprawia, że Azalea sprawdzi się idealnie w każdej sytuacji. Azalea jest 
wózkiem napędzanym ręcznie, posiada duże tylne koła, jest także ulepszona o alternatywną wersją transit, która posiada tę samą ramę,
ale z małymi tylnymi kołami. Wersja ta nosi nazwę Rea Azalea Assist. Nowe oparcie - Flex 3 –  można regulować na wiele sposobów; 
dopasować jego wysokość, szerokość; istnieje również możliwość dopasowania go do kształtu ciała.
 Wózek jest dostępny w 5 kolorach podwozia i 3 różnych materiałach tapicerskich.
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