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Flex 3, fast rygplade

Rygpladen er både 
justerbar i bredde og 
højde.

Egenskaber og muligheder

Flex 3, justerbar ryg 
med velcro

Multijusterbar velcroryg 
med mulighed for justering 
i højde, bredde og vinkel 
- kan formes til mange 
forskellige kropsformer.

Tekniske data

22"/24"  
drivhjul 

16" drivhjul

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

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

430 -  
500 mm

430 -  
500 mm

360 ¹/400/ 
450 mm

400/450 mm

540-790 mm 
(uden sædepude)

540-790 mm 
(uden sædepude)

240 - 360 mm 

240 - 360 mm

330 - 500 mm 

330 - 500 mm

–1°-23°  
Option (1°-24°)

–1°-23° 
Option (1°-24°)

22”/24”  
drivhjul 

16” drivhjul

0°-30° 

0°-30°

SB + 220 mm 

SB + 230 mm

900-1250 mm 

900-1250 mm

950-1020 mm 

950-1020 mm

34 kg  
(SB 440 mm)

34 kg  
(SB 440 mm)

Max 135 kg 

Max 135 kg

16,5 kg  

16,5 kg

ISO 7176-19 

ISO 7176-19

7° 

7°

Stelfarve

Sædebredde Sædedybde Sædehøjde Ryghøjde Armlænshøjde
Benstøtte- 

længde Sædevinkel Rygvinkel

Totalbredde Totalhøjde

Totallængde 
inkl. 

benstøtter Total vægt
Max 

brugervægt Transportvægt Crashtestet

Maximum 
vejhældning ved 

håndbremse

For flere oplysninger om dette produkt, inkl. brugermanual, se venligst Invacare website: http://www.invacare.dk

Betræk

Sædekip og rygtilt gør livet 
komfortabelt 

Azalea og Azalea Assist har 
henholdsvis 21° og 25° sædekip 
og 30° rygtilt. Begge dele er let 
at indstille for både bruger og 
hjælper, hvad enten det er manuelt 
eller elektrisk betjent. Med det 
forbedrede sædekip på Azalea 
Assist er det muligt at opnå endnu 
bedre positionering og trykaflastning 
og således optimal komfort og 
hvile. Ryggen er monteret med 
biomekanisk ryghængsel, der ved 
indstilling følger brugerens naturlige 
bevægemønster. Med 3 forskellige 
chassisstørrelser er det muligt at 
opnå sædebredder fra 390 - 590 
mm. Kørestolens sædebredde kan 
indstilles individuelt ved armlæn og 
benstøtteophæng.

Mange valgmuligheder

Individuel justering af 
armlæn og benstøtter 
samt en mængde tilbehør 
gør stolen fleksibel og 
depotøkonomisk.

Rea Azalea er det naturlige valg til både den lidt aktive bruger og den mere passive bruger. Det 
komfortable sædesystem giver brugeren mulighed for at ændre siddestillingen, og giver således mest 
mulig komfort. Dette kombineret med gode køreegenskaber gør Azalea til det perfekte valg. Azalea fås 
også med 16" drivhjul og kaldes Rea Azalea Assist.

Rygsystemet, kaldet Flex 3, er multijusterbart i højde, bredde og form - og kan opfylde alle former for 
positioneringsbehov. Azalea leveres i en smart chassisfarve og kan vælges i tre forskellige betræk designs.

Antracitblå

Rea, Rea design og DSS (Dual Stability System) er beskyttede varemærker fra Invacare International.

Rea Azalea fremstillet med DSS (Dual Stability system). Det tilbyder brugeren øget stabilitet og sikkerhed, når stolen er kippet eller ryglænet er tiltet.          Rea Azalea - DK - 01/2017

1.  Som specialprodukt, mod merpris, 
kan Rea Azalea bestilles i sædehøjde 
360 mm

Sort plys Sort dartexSort Aero
(Standard)


