
Kombinerer en god 
siddestilling med gode 
køreegenskaber

  Focus™



Rea® Focus™

Rea Focus er en allround kørestol, der 
kører let og er udviklet til brugere med 
behov for god siddestøtte. Kørestolens 
faste sædeplade understøtter en god, 
stabil siddestilling, og kombineres nemt 
med forskellige rygstøttemuligheder 
for individuel positionering. Focus er en 
kørestol af høj teknisk kvalitet, der er let 
at genbruge, har et lavt servicebehov, er 
kompatibel med resten af Rea kørestolene 
og nem at indstille. Focus leveres i ny 
smart chassisfarve og med nyt betræk.

Focus familie 

Justerbart sæde og ryg

Focus giver behagelig støtte. Sæde og ryg kan 
justeres på utallige måder, der hjælper brugeren til 
et socialt og aktivt liv. Focus giver optimal støtte 
langs hele brugerens ryg med en individuel justerbar 
kørestolsryg.

Sædet kan indstilles i dybden - evt. asymmetrisk 
ved forskellige lårlængde - eller med plads til 
sædeknuderne.

Let at manøvrere 

Focus er let at manøvrere og giver dermed 
brugeren mulighed for at deltage i forskellige 
daglige aktiviteter. Kørestolens understel og 
sædeplade har en unik konstruktion, der giver 
mindre køremodstand og gør stolen lettere at 
køre. Drivhjulene kan justeres for at opnå en anden 
sædevinkel, et andet balancepunkt eller en anden 
sædehøjde.

Focus har mange justeringsmuligheder

Med kun ét værktøj kan man justere 
drivhjulsbalance, sædehøjde, -vinkel, -dybde og 
-bredde, samt ryghøjde og -vinkel. Sædet kan 
indstilles i dybde og bredde. Drivhjulene kan 
cambres 0° eller 2°. Focus kan fx let indstilles med 
flere typer rygge. Disse justeringsmuligheder giver 
brugeren en stol, der er let at tilpasse samtidig 
med at god komfort og optimale køreegenskaber 
bevares.

Focus lavt chassis

Med mulighed for et lavt 
chassis kan sædehøjden 
indstilles optimalt til 
brugere, som ønsker at 
gå stolen frem, eller har 
behov for lav sædehøjde 
pga forflytning.

Focus højt chassis

Med et højt chassis 
er der mulighed for 
at vælge både en høj 
sædehøjde og dyb 
sædedybde specielt 
egnet til høje brugere.

Kørestolen til den store 
bruger

Focus 150 er velegnet 
til den store bruger og 
er godkendt til en max 
brugervægt på op til  
150 kg. Det er en bredere 
version af Focus med 
højt chassis.



Egenskaber og tilbehør

Tilvalg

Justerbare 
køreegenskaber

Focus kan tilbyde 
de allerbedste 
køreegenskaber, da 
drivhjulet kan monteres 
i utallige højder og 
dybder. Endvidere kan 
vælges cambring.

Justerbar sædedybde

Sædedybden kan 
justeres individuelt evt. 
asymmetrisk, hvis stolen 
skal gåes frem eller ved 
uens benlængde.

Biangulær ryg

Den biangulære ryg kan 
give ekstra støtte ved 
at blive indstillet i vinkel 
nede ved selve sædet 
og en vinkel højere 
oppe ved lændepartiet. 
Sammen med de mange 
rygstropper opnås en 
rygstøtte ved særlige 
behov.

Foldemekanisme

Understellet har en 
unik foldemekanisme, 
der gør stolen meget 
stabil og lettere at køre, 
samtidig med at den 
kan foldes sammen 
som en traditionel 
krydsrammestol.
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Utallige 
justeringsmuligheder

Focus er multijuster-
bar: ryghøjde / vinkel, 
sædedybde / højde / 
bredde / vinkel, benstøt-
telængde, armlænshøjde 
og skubbehøjde.

Vinkelstilbar ryg

Ryggen kan enkelt 
indstilles i vinklen - 
6° - 13° for en bedre 
siddestilling. Komplet med 
velcrostropper og rygslag.

Flere rygpuder

Focus kan vælges 
med flere rygslag og 
rygpuder fx Mistral med 
sidestøtte.

Vinkelregulerbar 
rygplade 

Her med Laguna 
rygpude. Ryggen 
vinkeljusteres 
vha. gashåndtag 
brugerbetjent- eller  
med hjælperbetjente 
udløserhåndtag under 
skubbehåndtagene.

Stolen der kan gåes frem

Her er Focus valgt med aftageligt bord, lav sædehøjde og en enkel benstøtte. Velegnet til at gå frem med 
højre ben. Sædet kan eventuelt indstilles asymmetrisk for mere understøttelse under ben på fodstøtte og 
kortere understøttelse under ben på gulvet.

Focus med komfort muligheder

Focus kan fungere som den lette komfortkørestol, 
eller som kørestolen før komfortkørestolen. Her 
vist med eleverbare benstøtter, vinkeljusterbar ryg, 
komfortarmlæn og nakkestøtte.

Justerbar sædebredde 

Sædebredden kan 
justeres i begge sider 
ved hjælp af armlænene.

Anti-tipper

Tilbydes både som 
standard (på billedet), 
der kan justeres i højde 
og dybde elle swing-
away, der kan udløses 
med foden.
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Skubbehåndtag

Skubbehåndtagene er 
placeret bag på ryggen, 
så de ikke er i vejen 
for brugeren og kan 
indstilles i højden uden 
værktøj.

Indlægskiler

Monteres mellem strop- 
ryggen og rygslag/
rygpude. Giver øget 
sidestabilitet.

2° cambring

Cambrede drivhjul er 
med til at give bedre 
køreegenskaber.

Hoved-/nakkestøtte

Hoved- eller 
nakkestøtte monteres 
på den højdejusterbare 
skubbebøjle. 
Kan dybde- og 
vinkeljusteres og har 
justerbare “vinger”.

Enhåndsbremse

Til brugere, som kun 
kan benytte bremsen 
i den ene side. 
Bremsearmen er altid 
forlænget.

Armlæn

➀ Flip-up armlæn, højdeindstilleligt med lang eller 
kort pude. ➁ Letvægtsarmlæn med lang eller kort 
pude. ➂ Aftageligt højdeindstilleligt armlæn med 
lang pude. ➃ Hemiplegiarmlæn.

➀

➁

➂

➃

Benstøtter

Det er muligt at vælge mellem eleverbare, faste, amputations- og gipsbenstøtter. Fodpladerne kan være 
faste eller vinkel- og dybdejusterbare eller med en fodpladeforlænger. Både benstøtter og fodplader er 
kompatible med de øvrige manuelle kørestole fra Rea.

Unik sædeudformning 
på Focus

Sædepladen er 
udformet med plads 
til siddeknuderne for 
optimal siddestilling. 
Indlægspuder kan 
udligne “brønden”.
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Stelfarve Betræk

Rea Focus

Benstøtte vinkel

380 / 405 /  
430 / 455 /  

480 / 505 mm

Lavt chassis 
375 - 450 mm

Højt chassis 
425 - 500 mm 1

0° / 3° / 6° Lavt chassis: 
365 - 490 mm

Højt chassis: 
415 - 540 mm 1

Vinkeljusterbar:  
-6 - +13°;

Rygvinkel m 
gasfjeder: 0 - 30°;

Biangulær: 
nederst 

–6 - +13° øverst 
±25°

Vinkeljusterbar: 
380 - 460 mm;

Rygvinkel m 
gasfjeder: 
500 mm;

Biangulær: 
410 - 500 mm

80° / 90° /  
0° - 80° 

330 - 530 mm 190 - 290 mm Sædebredde  
+ 220 mm

320 mm 900 - 1195 mm 745 - 1320 mm max. 135 kg 1 
max. 150 kg 2

10 kg 
14,4 kg 2

Rea Focus

Rea Focus

Totalbredde 
sammenfoldet

16,2 kg 
23 kg 2

Tekniske data

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

Sædebredde Sædedybde Sædehøjde Ryghøjde

Armlænshøjde
Benstøtte- 

længde

Sædevinkel Rygvinkel

Totalbredde Totalhøjde
Totallængde 

inkl. benstøtter

Total vægt

Max 
brugervægt

Transportvægt
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1.  Maximum brugervægt med 120 mm svinghjul er 135 kg

2. Rea Focus 150 fås i sædebredde 530 - 550 mm

3. Rea Focus overholder ISO 7176-19 specifikationer. 

Focus 150

max 150 kg


