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For øvrigt tilbehør til Azalea Base se venligst
specialbrochure om tilbehør eller se www.invacarerea.com for 

videos om anvendelse af tilbehør.

Rea Azalea Base er velegnet til brugere, som har 
behov for et skalsæde eller et andet sædesystem for 
tilstrækkelig støtte og komfort kombineret med en 
kørestolsbase.  
Azalea Base har plads mellem rygrørene til et skalsæde 
og har mange af fordelene fra Azalea familiens robuste 
og kipbare kørestol. Til eksempel kan nævnes det 
glidende balancepunkt, der sikrer stabilitet for brugeren 
og gode køreegenskaber samt manøvreringsmuligheder 
for hjælperen. Desuden er der flyttet mere vægt tilbage 
på drivhjulene, hvilket giver bedre køreegenskaber for 
hjælperen. Azalea Base kan anvendes sammen med 
tilbehørsdele kendt fra de andre modeller i Rea Azalea 
familien. 

Fleksibel sæderamme

Azalea Base er specielt designet til at få monteret 
skalsæder eller andre specialtilpassede sædesystemer. 
Ved hjælp af den ekstra gode afstand mellem rygrørene 
i den bageste del af sæderammen er det muligt at 
montere langt de fleste specialtilpassede sædesystemer. 
Ryglænet er vinkeljusterbart og har en øget 
bagudvinkling. Ryglænet kan vinkles via en vantskrue 
eller et ledsagerbetjent hydraulisk greb.  
Sædebredden kan justeres ved hjælp af armlæn og 
benstøtterne, og selve sædet kan justeres i dybden. 
Azalea Base findes i 4 størrelser.

Rea Azalea 
Base

Rea, Rea design og DSS (Dual Stability System) er beskyttede varemærker fra Invacare International.
Rea Azalea er fremstillet med DSS (Dual Stability system). Det tilbyder brugeren øget stabilitet og sikkerhed, 
når stolen er kippet eller ryglænet er tiltet.
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    Sikre 
monteringsbeslag

   Beslag til
selebespænding

   Kiler til 
sædepladen

Sæderammen har flere 
huller til sikker montering af 
skalsæde eller sædesystem. 
Og der er ekstra god plads 
mellem rygrørene til et specielt 
sæde/ rygsystem.

Som tilvalg kan vælges et 
beslag specielt til montering af 
de øverste dele af kropsselerne. 

Det er muligt at vinkle 
sædet fremad eller bagud i 
en forvalgt vinkel på 5° ved 
hjælp af kiler mellem chassis 
og selve sædepladen. 

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

Sædebredde Sædedybde Sædehøjde Armlænshøjde Armlænshøjde Benstøtte- 
længde 

Sædevinkel Rygvinkel 

Azalea 
Base

340/390/ 
440/490 mm  

(+ 50/100 mm)

380 - 450 mm 1 
430 - 500 mm

400/450 mm 600 1 /  
700 mm

240 - 360 mm 330 - 627 mm -1° til 23°  
(22 / 24“) 

(+1° til 25°) (16“)

0° - +30°

Stelfarve 

Antrasitblå

Totalbredde Totalhøjde Totallængde inkl. 
benstøtter 

Totalvægt  Max brugervægt Transportvægt Crashtestet Maximum 
vejhældning ved 
håndbremse 

Azalea 
Base

SB + 220 mm 
(SB + 230 mm)

1300 1 /  
1400 mm

950 - 1035 mm 20 kg Max 135 kg 15 kg 3 ISO 7176-19 2 7°

1.  Rea Azalea Minor har mindre 
dimensioner.

2.  Crash-testet i en særlig konfiguration.
3.  Transportvægten øges med 4,2 kg, når 

der vælges elektrisk betjening af ryg 
og sædevinkler.


