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Rea Azalea  
familien

Invacare® Rea Azalea komfortkørestole giver brugeren den perfekte komfort og mulighed for 
individuel justering af sæde og ryglæn. Et stort tilbehørsprogram, der er kompatibelt på tværs af 
Azalea familien, gør kørestolen meget fleksibel og økonomisk i brug. Udover standard modellerne af 
Azalea, har Rea udviklet en række nichemodeller. Alle Azalea kørestole kan nemt justeres, så de passer 
til den enkeltes behov. De er yderst stabile med glidende balancepunkt samt omdrejningspunkter, der 
får stolen til at følge kroppens bevægelser - dette kaldes Dual Stability System® (DSS).

Rygtilt og sædekip med omtanke
Azalea er udstyret med rygtilt og sædekip. Sædet kan kippes -1° - + 23°, eller som valgmulighed +1° - 
+25°. Ryggen kan tiltes 30°. Rygtilt og sædekip kan betjenes enten manuelt eller elektrisk. Derudover 
tilbyder Azalea også bredde- og dybdeindstilling af ryggen. Ryggen på Azalea kan tilpasses brugerens 
rygform med en helt unik indstillingsmulighed. For at opnå den bedst mulige siddestilling, kan det 
være en fordel at kunne låse rygvinklen eller sædevinklen. Derfor har Rea opfundet et låsesystem, der 
kan betjenes af terapeuten, så vinklen ikke utilsigtet ændres af plejepersonalet eller pårørende.

Utallige muligheder for valg af ryg 
eller sædebredde 

   Flere rygmuligheder - samme stol

Flex 3 ryggen er justerbar med mange bløde stopper og kan tilpasses efter 
brugerens ønsker og behov for støtte i både bredde og højde - evt. asymmetrisk. 
Fx bred forneden og smal foroven. Desuden tilbyder ryggen som standard en 
unik mulighed for at skabe ekstra meget vinkling foroven eller forneden.

Den faste rygplade kan indstilles i højden og bredden - Fx bred foroven og smal 
for neden.

 
Lav Høj Normal Bred Bred foroven

Sæde- og rygindstillinger 
så tæt på chassiset som 
muligt. Vælg evt Azalea 

Minor.

Forlænget ryghøjde, 
dybere sæde. Vælg evt en 

Azalea Tall.

Tilpasninger af sæde og 
ryg indenfor standard 

mål.

Ryglæn og sæde udvides. Ryglænet bredt foroven, 
og smalt forneden samt et 

smalt sæde.

Bred forneden Stor fortil Stor bagtil Kyfotisk ryg S-formet ryg
Ryglænet smalt foroven, 

og bredt forneden samt et 
bredt sæde.

Øverste del af ryglænet 
med øget plads til skuldre 
og øverste del af ryggen.

Nederste del af 
stropryggen indstilles 

med god plads.

Midtersektionen af 
stropryggen tillader 
ekstra plads til den 

kyfotiske ryg.

Stropryggen kan indstilles 
til ekstra støtte eller 

plads, hvor der er behov.



Fantastisk siddekomfort og 
mange justeringsmuligheder
Rea Azalea er det naturlige valg for den 
moderat aktive eller den mere passive bruger. 
Det komfortable sædesystem giver brugeren 
mulighed for at ændre siddestilling, hvilket 
sikrer maximal komfort og aflastning. Dette 
kombineret med gode køreegenskaber gør 
Azalea til den ideelle komfortkørestol.

Rygtilt og sædekip giver 
mulighed for en fleksibel 
siddestilling
Både Azalea og Azalea Assist har mulighed 
for 25° sædekip og en ryg, der kan tiltes 30°. 
Både tilt og kip kan nemt justeres manuelt 
eller elektrisk af hjælperen, eller af brugeren 
ved valg af en brugervenlig elektrisk betjening.

1. Transportvægten øges med 
4,2 kg, når der vælges elektrisk 
betjening af ryg og sædevinkler. 

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

Rea Azalea & 
Rea Azalea  
Assist

   Rea Azalea

   Rea Azalea Assist

Azalea er udstyret med 
enten 22” eller 24” drivhjul, så 
brugeren evt selv kan køre 
stolen.

Transitversionen er faktisk 
nøjagtig samme chassis som 
Rea Azalea med 16” drivhjul - 
kaldet Rea Azalea Assist. 

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 

22”/24”  
drivhjul

390-450/440-
500/ 

490-550 mm

430 - 500 mm 360 1/400/ 
450 mm

Rygplade  
540 -790 mm 

Justerbar stropryg 
(uden sædepude)

240 - 360 mm 330 - 500 mm - 1°+ 23° (Std) 
+1°-25°

0°-30°

16” 
drivhjul

390-490/440-
540/ 

490-590 mm

430 -  
500 mm

400/450 mm 540 -790 mm  
(uden sædepude)

240 - 360 mm 330 - 500 mm - 1°+ 23° (Std) 
+1°-25°

0°-30°

Stelfarve 

Antracitblå

Totalbredde Totalhøjde Totallængde inkl. 
benstøtte 

Totalvægt Max brugervægt Transportvægt Crashtestet Maximum 
vejhældning ved 
håndbremse 

22”/24” 
drivhjul

SB + 220 mm 900-1250 mm 950-1020 mm 34 kg (SB 440) Max 135 kg 16,5 kg 1 ISO 7176-19 7°

16” drivhjul SB + 230 mm 900-1250 mm 950-1020 mm 34 kg (SB 440) Max 135 kg 16,5 kg ISO 7176-19 7°

Betræk 

Sort Dartex Sort plysSort Aero
(Standard)



Det unikke sædekip med 
glidende balancepunkt sikrer 
stabiliteten 
Azalea Base er velegnet til brugere, der har 
behov for skalsæde eller andet sædesystem for 
tilstrækkelig støtte og komfort kombineret med 
en let betjent kørestolsbase.  
Azalea Base findes i 4 stelstørrelser.

1.  Rea Azalea Minor har mindre dimensioner.
2. Crashtestet i særlige konfigurationer.
3.  Transportvægten øges med 4,2 kg, når der vælges elektrisk 

betjening af ryg og sædevinkler.

Rea Azalea Base 

   Rea Azalea Base

Ryggen på Azalea Base 
kan vinkles via en vantskrue 
eller et ledsagerbetjent 
hydraulisk  reb. Ryglænets 
rør er afrundede, hvilket gør 
det nemmere at fastgøre et 
skalsæde. Sædebredden kan 
justeres ved hjælp af armlæn 
og benstøtterne, og selve 
sædet kan justeres i dybden.

Tekniske data 

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

Stelfarve 

Antracitblå

Sædebredde Sædedybde Sædehøjde Ryghøjde 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°

Totalbredde Totalhøjde Totallængde inkl. 
benstøtter 

Total vægt  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°



Rea Azalea Minor – designet til 
små voksne eller teenagere
Azalea Minor er designet til brugere, som har brug 
for et sæde, der er mindre i dybden og bredden 
end en traditionel komfortstol. Ligesom Azalea, 
har Azalea Minor alle fordelene ved en pålidelig, 
kip-bar kørestol med det særlige glidende 
balancepunkt.

Rea Azalea Tall - Særligt egnet til 
høje brugere
Azalea Tall er specielt designet til at imødekomme 
behovene hos høje brugere, som har brug for en 
komfortkørestol med sædekip og stor komfort 
samtidig med en højere sædehøjde, højere 
ryghøjde samt et dybere sæde end på en standard 
komfortkørestol.

1.  Som specialprodukt, mod merpris, kan Rea 
Azalea Minor bestilles i sædedybder fra 360 - 
380 mm

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

3.  Transportvægten øges med 4,2 kg, når 
der vælges elektrisk betjening af ryg og 
sædevinkler.

Rea Azalea Tall & 
Rea Azalea  
Minor

   Rea Azalea Minor

   Rea Azalea Tall

Skubbehåndtagene på Azalea 
Minor er fremstillet specielt 
udadvinklet, så de passer til 
hjælperens skulderstørrelse for 
at modvirke arbejdsskader.

Azalea Tall er yderst stabil dels 
vha. et længere chassis dels et 
unikt glidende balancepunkt. 
Ud over at give en utrolig 
stabil stol, bliver stolen lettere 
at manøvrere for bruger eller 
hjælper.

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 
Tall

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

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

480 -  
550 mm

500 mm Rygplade:  
560 - 790 mm 

Justerbar stropryg: 
540 - 715 mm

240 - 360 mm 330 - 627 mm -1° til 23° 
(+1° til 25°)

0° - 30°

Azalea 
Minor

340 - 440 mm 380 - 450 mm 400/450 mm 550 - 650 mm 240 - 360 mm 330 - 627 mm +1° til 25° 0° - 30°

Stelfarve 

Antracitblå

Totalbredde Totalhøjde Totallængde inkl. 
benstøtter 

Totalvægt Max brugervægt Transportvægt Crashtestet Maximum 
vejhældning ved 
håndbremse 

Azalea 
Tall

SB + 220 mm 
(SB + 230 mm)

1000 - 1300 mm 950 - 1085 mm 34 kg 
(SB 440 mm)

Max 135 kg 18,7 kg 3 ISO 7176-19 7°

Azalea 
Minor

SB + 220 mm 
(SB + 230 mm)

900 - 1250 mm 900 - 970 mm 32 kg Max 75 kg 14,5 kg 3 ISO 7176-19 7°

Betræk 

Sort Dartex Sort plysSort Aero
(Standard)



En skræddersyet løsning til store 
brugere
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.

Kompatibilitet
Azalea Max tilbyder de samme funktioner som 
resten af Azalea-familien såsom sædekip og 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.

Rea Azalea 
Max

   Rea Azalea Max

   2 forskellige 
rygformer 

Azalea Max er et 
supplement til den 
eksisterende Azalea 
familie, og her er taget 
ekstra hensyn til stabilitet, 
holdbarhed og komfort for 
bariatiske brugere.

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

Tekniske data 

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

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.                

Invacare A/S
Sdr. Ringvej 37, 2605 Brøndby
Denmark

Tlf.: 3690 0000 
Fax: 3690 0001
denmark@invacare.com
www.invacare.dk

© 2019 Invacare International Sàrl. All rights reserved. Al information er ved trykningstidspunktet korrekt. Invacare forbe-
holder sig retten til at foretage konstruktionsændringer uden forudgående varsel. Rea Azalea Family - DK - 05/2019

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 

Totalvægt  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 Dartex Sort plysSort Aero
(Standard)

1.  Transportvægten 
øges med 4,2 
kg, når der 
vælges elektrisk 
betjening af ryg 
og sædevinkler.


