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Egenskaper och Tillbehör

Tekniska data

Rea Azalea & 
Azalea Assist

Sittbredd Sittdjup Sitthöjd Ryggstödshöjd
Intervall

armstödshöjd Benstödslängd Sitsvinkel

390-440/  
440-490/ 490-540 
(390-490/440-540/ 

490-590 mm)

430 - 500 mm 400/450 mm Backrest plate:  
560-790 mm 

Tension adjustable 
backrest: 540-715 mm

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

Azalea Assist 16”
Azalea 22”-24” 
u vb
Azalea 22”-24” 
m vb

Backrest angle

Hjulbas Totalhöjd
Totallängd inkl

fotplatta Vikt Max brukarvikt Transportvikt

0°-30°

SB + 220mm (16”) 
SB + 240mm  

(22” o 24” u VB) 
SB + 270mm  

(22” o 24” m VB) 
(mått med smal 

gaffel)

900-1250 mm 950-1020 mm 34 kg 
(SW 440 mm) 

Max 135 kg 16,5 kg 1

Ramfärg Klädsel

Krocktestad

Max lutning vid 
användning av 

parkeringsbroms

ISO 7176-19 7°

Ytterligare information om denna produkt och dess tillbehör, så som t.ex. manualer finns på vår hemsida,  
www.invacare.se 

24"

16"

22"

Drivhjuls- 
positionering

Sitshöjden och 
drivhjulsbalanseringen 
kan justeras 
individuellt.

Storlekar

Sitsen är justerbar 
i bredd och 
djup, Ryggen är 
höjdjusterbar för att 
tillgodose olika behov.

Steglös 
breddjustering

Individuell 
breddjustering av arm- 
och benstöd.

Pärlgrå Grå dartex 
TR23

Grå plysch 
TR32Azurite Blue Sand Happy Red Electric Green

Tilt och ryggstödsvinkling gör 
livet mer komfortabelt

Rea Azalea och Rea Azalea Assist 
har 21° respektive 26° sitstilt och 
30° ryggvinkling. Både tilt och 
ryggvinkling kan enkelt justeras 
manuellt eller elektriskt av 
vårdaren, och den med el-funktion 
kan brukaren själv justera. Rea 
Azalea Assist har en utökad 
sitstilt som gör det möjligt att 
uppnå en bättre positionering och 
tryckavlastning, vilket innebär 
maximal komfort och vila. På 
alla Azalea komfortrullstolar har 
leden till ryggstödets infästningen 
placerats så att ryggstödet ska 
följa brukaren naturliga rörelse när 
ryggvinkeln justeras. Det kallas att 
ha höga ledpunkter. Som gör att 
brukaren får en naturlig rörelse när 
ryggvinklingen justeras.

1. Med elektrisk sits och ryggvinkling så ökar transportvikten med 4,2 kg.

För övriga tillbehör till Rea Azalea hänvisas till Rea Azalea tillbehörsbroschyren. Rea, Rea design och DSS (Dual Stability System) 
är av Invacare registrerade varumärken.

Rea Azalea är det naturliga valet för den mer aktiva brukaren likväl som för den passiva. Det 
komfortabla sitssystemet gör det möjligt för brukaren att vid behov förändra sitt sittande med 
bibehållen komfort. Detta i kombination med goda köregenskaper gör att Rea Azalea är det 
perfekta valet. Rea Azalea är en rullstol man kan köra själv med stora drivhjul i storlek 22” eller 24”., 
men som alternativ finns en transportversion med drivhjul i 16” storlek, kallad Rea Azalea Assist.


