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En skræddersyet løsning til 
store brugere
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Passionate People®



Rea Azalea Max er komfortkørestolen for tunge og store 
brugere med behov for tilt og sædekip. Azalea Max er 
designet til at opfylde de særlige behov, man finder hos 
brugere med et handicap som følge af en høj vægt, eller 
hvor en forøgelse af vægten er sekundær til en anden 
sygdom.  

Kompatibilitett
Rea Azalea Max tilbyder de samme funktioner som resten 
af Azalea familien såsom kip/tilt, glidende balancepunkt 
samt DSS (Dual Stability System). Stabiliteten i denne 
kørestol fuldendes med længdekompensation i 
kørestolsryggen og benstøtterne. Dette har stor betydning 
og er til stor lettelse for brugere med begrænset 
bevægemulighed, og problemer med selvstændigt at 
ændre siddestilling. Her er taget ekstra hensyn til stabilitet, 
holdbarhed og komfort for bariatiske brugere. 

Ergonomiske skubbehåndtag
Skubbehåndtagene er specielt ergonomisk designet og 
placeret i en behagelig afstand, hvilket giver hjælperen 
mulighed for en lettere kørsel med kørestolen. Som tilvalg 
kan man vælge en højere skubbebøjle med mulighed for 
flere måder at placere hænderne.

Rea Azalea 
Max

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.
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   2 forskellige rygformer

   Hel fodplade

   El tilt og sædekip

Den øverste og nederste del af 
rygrørene er formet forskelligt.
Ved at vende ryggen med 
velcrostropperne rundt kan der 
vælges mere eller mindre plads 
til enden/ overkroppen.

Den unikke hele fodplade er 
ekstra robust og stabil, og kan 
skilles ad ved et klik for lettere 
forflytninger.

Med håndkontrol kan 
brugeren selv skifte 
siddestilling elektrisk og 
dermed medvirke til øget 
komfort og trykaflastning. 

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 

Azalea Max 550; 610  
+ 50 mm

530 - 600 mm 400 / 450 mm 500 + 80 mm 320 - 420 mm 330 - 627 mm 1° - 20° 0°-30°

Azalea Max 
Assist

550; 610  
+ 100 mm

530 - 600 mm 400 / 450 mm 500 + 80 mm 320 - 420 mm 330 - 627 mm 1° - 20° 0°-30°

Stelfarve 

Antracitblå

Totalbredde Totalhøjde Totallængde inkl. 
benstøtter 

Total vægt Max brugervægt Transportvægt Maximum
vejhældning ved
håndbremse 

Azalea Max SB + 250 mm 1020 - 1240 mm 1050 - 1135 mm 54 kg max. 180 kg 33 kg 1 7°

Azalea Max 
Assist

SB + 220 mm 1020 - 1240 mm 1050 - 1135 mm 54 kg max. 180 kg 37 kg 1 7°

Betræk 

Sort Aero
(Standard)

Sort plys Sort dartex


