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Dybere sæde

Sædet er forlænget med 
50 mm for at give god 
støtte til lange ben.

Egenskaber og tilbehør

Stabilt chassis

Chassiset er tilføjet ekstra 
50 mm i dybden for at 
gøre det ekstra stabilt.

Rea Azalea 
Tall

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

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

480 -  
550 mm

500 mm 540 - 790 mm

(Uden pude)

240 - 360 mm 330 - 500 mm –1° - +23° 
option +1° - +24°

Rea Azalea Tall

0° - 30°

SB + 220 mm 
(SB + 230 mm)

1000 - 1300 mm 950 - 1070 mm 34 kg 
(SB 440 mm)

Max 135 kg 18,7 kg ISO 7176-19

Tekniske data

Sædebredde Sædelængde Sædehøjde Ryghøjde Armlænshøjde
Benstøtte- 

længde Sædevinkel Rygvinkel

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

Totalbredde Totalhøjde

Totallængde 
inkl. 

benstøtter Total vægt
Max 

brugervægt Transportvægt Crashtestet

Stelfarve Betræk

Yderst stabil

Rea Azalea Tall er yderst stabil dels 
vha. et længere chassis dels vha. et unik 
glidende balancepunkt. Ud over at give 
en utrolig stabil stol, bliver den lettere at 
manøvrere for bruger og hjælper.

Azalea Tall kan benyttes med udstyr, 
der passer til resten af Azalea familien.

Højere sæde

Chassiset er også forhøjet med 50 mm 
for at tillade lange underben og lange 
benstøtter.

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

Azalea Tall 
er en yderst 
pålidelig, kipbar 
komfortkørestol 
og tilbyder et 
unikt glidende 
balancesystem, 
der sikrer 
stabilitet og gode 
køreegenskaber 
for både bruger og 
hjælper. 

Let at manøvrere

Som hjælper eller 
pårørende vil man 
sætte stor pris på 
de ergonomiske 
skubbehåndtag eller 
skubbebøjlen, der let 
kan indstilles individuelt 
i højden uden brug af 
værktøj.

Antracitblå Sort plys Sort dartexSort Aero
(Standard)

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.          Rea Azalea Tall - DK - 02/2017


