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For øvrigt tilbehør til Azalea Minor se venligst specialbrochure om 
tilbehør.

Rea Azalea Minor er designet til brugere, som har brug 
for et sæde, der er mindre i dybden og bredden end på 
en traditionel komfortstol. Som Azalea, har Azalea Minor 
alle fordelene ved en pålidelig, tilt-bar kørestol med det 
særlige glidende balancepunkt. Denne model er ideel 
for små brugere, der ønsker en komfortabel og stabil 
komfortkørestol med mange tilpasningsmuligheder. Leveres 
i en smart stelfarve og betræk.  

Enkle justeringer og gode 
køreegenskaber
Azalea Minor er velegnet og designet til brugere, som har 
brug for en mindre størrelse sæde, såsom små voksne og 
teenagere. Det glidende balancepunkt sikrer en meget 
stabil stol med gode køreegenskaber både for bruger og 
hjælper. Ligesom alle Azalea modellerne kan sædet bredde- 
og dybdejusteres, så det passer til den enkelte brugers 
behov. Det meste tilbehør passer på de forskellige modeller 
indenfor Azalea familien. 

Skubbehåndtagene og tilbehør
Skubbehåndtagene på Azalea Minor er fremstillet specielt 
udadvinklet, så de passer til hjælperens skulderstørrelse 
for at modvirke arbejdsskader. Azalea Minor kan benyttes 
sammen med tilbehør, der passer på de forskellige modeller 
indenfor Azalea familien.

Rea Azalea 
Minor

Rea, Rea design og DSS (Dual Stability System) er beskyttede 
varemærker fra Invacare International.  
Rea Azalea Minorer 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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   Rygslag i flere 
design

   Bord med 
stabiliseringsstang

  Mindre chassis 

Rygslaget kan fås i åndbart 
dartex, der er let at tørre af.

Bordet er gennemsigtigt 
og forsynet med et 
stabiliseringsgreb eller bøjle, 
der forhindrer ting mod at falde 
ned.

Chassiet på Azalea Minor er 
30 mm kortere, sædet 50 mm 
kortere og ryggen 100 mm 
lavere end på en standard 
Azalea.

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

Sædebredde Sædedybde Sædehøjde Ryghøjde Armlænshøjde Benstøttelængde Sædevinkel Rygvinkel 

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

Rygvinkel Totalhøjde Totallængde
inkl.

benstøtter 

Totalvægt  Max
brugervægt 

Transportvægt Crashtestet Maximum
vejhældning ved
håndbremse 

Azalea 
Minor

Sædebredde  
+220 mm 

(Sædebredde 
+230 mm)

900 - 1250 mm 900 - 970 mm 32 kg Max 75 kg 14,5 kg 1 ISO 7176-19 7°

Betræk 

Sort Aero
(Standard)

Sort plys Sort dartex

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


