
En let komfortkørestol med fantastisk siddekom-
fort 
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.

 

Azalea® /       Azalea® Assist
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Tekniske data

Egenskaber og tilbehør

Tilt og rygkip gør livet komfortabelt 

Azalea og Azalea Assist har henholds-
vis 21°og 25° sædetilt og 30° rygkip. 
Begge dele er let at indstille for både 
bruger og hjælper, hvad enten det er 
manuelt eller elektrisk betjent. Med det 
forbedrede sædetilt på Azalea Assist 
er det muligt at opnå endnu bedre posi-
tionering og trykaflastning og således 
optimal komfort og hvile. 

Ryggen er monteret med biomekanisk 
ryghængsel, der ved indstilling følger bru-
gerens naturlige bevægemønster.
Med 3 forskellige chassisstørrelser er 
det muligt at opnå sædebredder fra 390 
- 590 mm. Kørestolens sædebredde kan 
indstilles individuelt ved armlæn og ben-
støtteophæng.

Flere muligheder for drivhjul
Ved hjælp af placering af 
drivhjul i forskellig størrelse kan 
køreegenskaberne optimeres.

Indstilleligt sæde og ryg
Sæde og ryg kan let indstilles i 
bredde, dybde og højde.

Azalea® / Azalea® Assist

Glidende balancepunkt
Når sædeenheden tiltes, 
fastholdes både stabiliteten og 
de gode køreegenskaber.

22"/24" drivhjul 

16" drivhjul

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

400/450 mm 

450 mm

450-700 (+105 mm) 
uden pude

450-700 (+105 mm) 
uden pude

240-360 mm 

240-360 mm

330-500 mm 

330-500 mm

Sædebredde + 240 mm*

(Sædebredde + 230 mm)

900-1250 mm

900-1250 mm

950-1020 mm

950-1020 mm

–1° - +23° 

option  
+1° - +25°

34 kg i SB 440

34 kg i SB 440

Max 135 kg

0°-30°

0°-30°

Transportvægt: 
16,5 kg

Crash-testet 
ISO 7176-19

Bemærk:

Rea Azalea overholder ISO 7176-19 specifikationer. Bemærk at der kan være 
særlige betingelser med hensyn til tilbehør. For detaljerede oplysninger om 
transport i bus eller bil siddende i kørestolen opfordres man til at konsultere 
følgende sider på vores hjemmeside: www.invacare-rea.com under Rea.

Stelfarve

Perlegrå

Betræk

Grå Dartex Grå plys

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