Azalea ® Base
Idealna podstawa wózka
do siedzisk wykonanych
na wymiar

Wózek Rea Azalea Base jest przeznaczony dla użytkowników poszukujących niestandardowych siedzeń w połączeniu z najwyższej klasy
podstawą wózka. Rea Azalea Base jest szersza w tylnej części siedziska, oferując możliwość zastosowania większych systemów
siedzeń na mniejszych ramach. Ponieważ istnieje wiele opcji ustawienia balansu, popychanie wózka jest łatwiejsze. Inną, kluczową
cechą podstawy jest funkcja "Tilt in Space" - mechanizm zmiany ciężaru, który zapewnia użytkownikowi niezawodną stabilność.
Uwzględniono w nim wszystkie zalety naszych standardowych modeli Rea Azalea. Co więcej, Azalea Base może być używana
wraz ze wszystkimi częściami i akcesoriami, które są dostarczane z innymi modelami Rea Azalea (z wyjątkiem bagażników).
Dostępne w 5 kolorach.
Adaptacja siedziska

Opcje i właściwości

Wózek Rea Azalea Base został specjalnie
zaprojektowany, aby dopasować siedzenie
wykonane na wymiar dzięki dodatkowej
przestrzeni z tyłu ramy wózka oraz możliwości
regulacji siedziska. Oparcie jest regulowane
pod kątem, w tym jest opcja zwiększonego
pochylenia, które można ustawić za pomocą
"śruby mocującej" lub tłoka.
Szerokość siedziska można regulować
przez podłokietniki i podnóżki,
a głębokość zmienia się za pomocą
teleskopowej ramy siedziska. Dzięki tym
cechom rama Rea Azalea łatwo
dopasowuje się do różnych kształtów
siedzeń.

Mocowania

Pas mocujący

Siedzisko posiada różne
Montaż różnych pasów
otwory do mocowania,
mocujących jest również
a także dodatkowe
dostępny jako opcja.
otwory do mocowania oraz
większą "otwartą
przestrzeń" z tyłu.

Inne akcesoria Rea Azalea można
znaleźć w broszurze Rea Azalea.

Płyta siedziska z klinem
obrotowym
Dodatkowe + 5º można uzyskać,
używając opcjonalnej płyty
siedziska z klinem.

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

Rea Azalea Base

340 1/390/
440/ 490 mm
(+ 50/100 mm)

380 - 450 mm
430 - 500 mm

Szerokość jednostki \Wysokość
napędowej
całkowita

Rea Azalea Base

SW + 220 mm
(SW + 230 mm)

1300 1 /
1400 mm

1

400/450 mm

Długość całkowita
z podnóżkami

600

1

/ 700 mm 240 - 360 mm

Waga
całkowita

930 - 1040 1 /
950 - 1070 mm

Wysokość
boczku

20 kg

Maksymalna
waga użytkownika

Max 135 kg

Długość
podnóżków

330 - 500 mm

Waga
transportowa

15 kg

Kąt siedziska

-1° to 23°
(22 / 24“)
(+1° to 25°) (16“)

Po testach
wypadkowych

ISO 7176-19

Kąt oparcia

0° - +30°

Maksymalne nachylenie
do użycia hamulca
postojowego

7°

1. Rea Azalea Minor ma mniejsze wymiary.
2. Po testach wypadkowych w określonych konfiguracjach

Kolor ramy
Pearl Grey

Azurite Blue

Sand

Happy Red

Electric Green

Skanuj tutaj, by uzyskać dostęp:
www.invacare-eu-export.com
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Zapewnia on użytkownikowi lepszą stabilność i bezpieczeństwo podczas pochylania lub rozkładania oparcia.
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