
Breezy Home
Cadeiras fixas de interior



Breezy 3002A
Encosto Standard e rodas de 125 mm

Configuração Standard

  Referência: 3002AConfiguração Standard

Cadeira de aço com estrutura fixa para o interior com encosto standard
Rodas dianteiras de 125 mm
Rodas traseiras de 125 mm com travão
Encosto anatómico e assento anatómico com dispositivo sanitário
Apoios de braços rebatíveis e desmontáveis
Apoios de pés standard a 70º, desmontáveis e giratórios
Cor: azul



Breezy 3002A

Configuração Standard

  Referência: 3002A

Breezy 3018A
Encosto reclinável e rodas de 125 mm

Configuração Standard

   Referência: 3018A

Cadeira de aço com estrutura fixa para o interior com encosto reclinável em diferentes posições
Rodas dianteiras de 125 mm
Rodas traseiras de 125 mm com travão
Encosto anatómico e assento anatómico com dispositivo sanitário
Apoios de braços rebatíveis e desmontáveis
Apoios de pés standard a 70º, desmontáveis e giratórios
Cor: azul

Configuração Standard



Configuração Standard
Cadeira de aço com estrutura fixa para o interior com encosto standard
Rodas dianteiras maciças de 8” x 1”
Rodas traseiras maciças de 24”
Encosto anatómico e assento anatómico com dispositivo sanitário
Apoios de braços rebatíveis e desmontáveis
Apoios de pés standard a 70º, desmontáveis e giratórios
Cor: azul

Configuração Standard

Breezy 3003A
Encosto Standard e rodas traseiras grandes

Configuração Standard

  Referência: 3003A



Breezy 3003A

Configuração Standard

  Referência: 3003A

Cadeira de aço com estrutura fixa para o interior com encosto reclinável em diferentes posições
Rodas dianteiras maciças de 8” x 1”
Rodas traseiras maciças de 24”
Encosto anatómico e assento anatómico com dispositivo sanitário
Apoios de braços rebatíveis e desmontáveis
Apoios de pés standard a 70º, desmontáveis e giratórios
Cor: azul

Configuração Standard

Breezy 3013A
Encosto Reclinável e rodas traseiras grandes

Configuración Standard

  Referência: 3013A



Rodas dianteiras 
de 8”x2” pneumáticas     

Roda traseira de raios de                               
24” maciças ou pneumáticas

Rodas (só para modelos 3003A e 3013A)

Rodas dianteiras   
de 8”x2” maciças 

Opções e acessórios

Eixo de desmontagem rápido
para rodas traseiras
(só para modelo 3003A)

Apoios de pés

Apoios de pés curtos Apoios de pés eleváveis  

Roda traseira Sport  
pneumática de 24“ 

Plataforma única



Cinto

Vários

Apoio de braços comprido

Apoios de braços

Apoio de braços regulável em altura

Apoios de cabeça

Apoio de cabeça 
anatómico

Modelo 3018A com apoio de cabeça
Skay e apoios de pés eleváveis

Rodas anti-volteio (só para
modelos 3003A e 3013 A)

•	 Suporte de soro
•	 Suporte de bengalas (só para modelo 3003A)
•	 Alargador de travão (só para modelos 3003A e 3013A)
•	 Mesa

Outros



Para mais informação sobre opções e disponibilidades, consulte a nota de encomenda.
Os nossos produtos estão em constante processo de melhoria, pelo que a Sunrise Medical reserva-se o direito de alterar o desenho dos mesmos e as
características indicadas sem aviso prévio.

Tolerância de Fábrica: +/- 1 cm

Características técnicas
Largura do assento:  43 cm

Profundidade do assento: 47 cm

Altura do assento com rodas de 125 mm:  50,5  cm

Altura do assento com roda traseira de 24”: 53,5  cm

Altura do encosto:     51 cm

Largura total: 52 cm (modelos com rodas de 125 mm) 

64 cm (modelos com roda traseira de 24”) 

Longitude total modelo 3002A:          96 cm (69,5 cm sem apoio de pés)

Longitude total modelo 3018A:         104 cm (77,5 cm sem apoio de pés)  

Longitude  total modelo 3003A:        108,5 cm (82 cm sem apoio de pés) 

Longitude  total modelo 3013A:         115 cm (88,5 cm sem apoio de pés)  

Altura total:               99 cm

Altura do apoio de braços:   20 cm

Ângulo do assento: 3º 

Ângulo do encosto (encosto Standard):  8º 

Ângulo do encosto (modelos com encosto reclinável):  5º-60º    

Cor da estrutura:  Azul

Peso máximo do utilizador::  125 kg 
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Sunrise Medical S.L 
Polígono Bakiola, 41 
48498 Arrankudiaga 
Vizcaya, España

Tel: +34 (0) 902 14 24 34  
Fax: +34 (0) 94 648 15 75

www.SunriseMedical.pt

Breezy Home

Breezy Home

50,5 cm (rodas 125 mm)
53,5 cm (roda traseira 24“)

52 cm (rodas 125 mm)
64 cm (roda traseira 24“)

43 cm

47 cm
51 cm

Desde 108,5 cm (com ap. pés) 99 cmDesde 96 cm (com ap. pés) 

3003A
Rodas 24“
Encosto Standard

A nossa gama de cadeiras 
fixas de interior

3002A
Rodas 125 mm
Encosto Standard

Desde 104 cm (com ap. pés) 

3018A
Rodas 125 mm
Encosto Reclinável

Desde 115 cm (com ap. pés) 

30013A
Rodas 24“
Encosto Reclinável


