
Idealne rozwiązanie dla 
większych użytkowników

  Azalea ® Max
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Odchylane w obie 
strony oparcie
Dolne i górne części 
wyprofilowanego oparcia 
są dwustronne, co daje 
użytkownikom większą
przestrzeń na siedzisku lub 
w okolicy klatki piersiowej.

Opcje i właściwości

Konwerter płytowy

Podzielony na trzy części 
podnóżek posiada 
wyjmowalną część 
środkową, aby ułatwić 
przenoszenie.

Dane techniczne

Rea Azalea Max

Rea Azalea Max 
Assist

Szerokość
 siedziska

Głębokość 
siedziska

Wysokość 
siedziska

Wysokość 
oparcia

Boczek-
wysokość

Długość
podnóżków

Kąt 
siedziska

550; 610 + 50 mm

550; 610 + 100 mm

530 - 600 mm

530 - 600 mm

400 / 450 mm

400 / 450 mm

500 + 80 mm

500 + 80 mm

320 - 420 mm

320 - 420 mm

330 - 500 mm 

330 - 500 mm

1° - 20°

1° - 20°

Rea Azalea Max

Rea Azalea Max 
Assist

Kąt oparcia

Szerokość 
jednostki 
napędowej

Wysokość
całkowita

Długość całkowita
 z podnóżkami

Waga 
całkowita

Maksymalna waga
 użytkownika

Waga 
transportowa

0°-30°

0°-30°

SW + 250 mm

SW + 220 mm

1020 - 1240 mm

1020 - 1240 mm

1050 - 1120 mm

1050 - 1120 mm

54 kg

54 kg 1

max. 180 kg

max. 180 kg

33 kg

37 kg

Kolor ramy

Maksymalne nachylenie 
do użycia hamulca
 postojowego

7°

7°

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

Tapicerka

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

Pearl Grey Azurite Blue Sand Happy Red Electric Green

Ciągła kompatybilność

Rea Azalea Max zawiera takie funkcje ”Tilt-in-
Space’ wraz  z mechanizmem zmiany ciężaru
oraz system DSS (Dual Stability System)
 z serii Azalea. 
Stabilność na tym wózku pochodzi z kompensacji
długości ciała w okolicy pleców, a także
Podparcia kończyn dolnych, co jest
korzystne dla użytkowników z ograniczoną 
ruchomością i mających trudności 
ze zmianą pozycji.

1. Waga transportowa wzrasta o 4,2 kg jeśli wybrano opcję ”Tilt & recline”.

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 Max - EU-Export - 02/2017

Odchylenie 
i rozkładanie 
Dzięki ręcznemu sterowaniu,
użytkownik lub osoba
obsługująca może 
z łatwością zmienić
pozycję siedzącą.

Rea Azalea Max został zaprojektowany w celu zaspokojenia 
szczególnych potrzeb niepełnosprawnych użytkowników 
posiadających dodatkowe kilogramy. Jako konkretną dobrą opcję
zalecamy odchylane i rozkładane oparcie. Wózek Rea Azalea Max 
to produkt niszow,y uzupełniający istniejącą grupę produktów
Azalea od Invacare.

Black Dartex  
TR26

Black plush  
TR35

 Wysoce ergonomiczny uchwyt

Ergonomicznie wyprofilowane uchwyty są 
ustawione w taki sposób, aby ułatwić
Asystentowi użytkownika wózka jego 
prowadzenie. Alternatywna wersja
wózka - z wyższymi uchwytami- zapewnia inne
ułożenie rąk i jest dostępna jako opcja.
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