Breezy 250

Breezy 250
Robusta...
Moderna...
Com a mais ampla gama
de modelos e opções ...
E o melhor serviço

Breezy 250 com acessórios
Configuração que não é Standard

Robustez
O novo desenho desta cadeira combinado com o tubo
de 25 mm de diâmetro proporciona à Breezy 250 uma
grande robustez e resistência. A cruzeta é tubular,
sem parafusos e sem encaixes. Desta forma, a força de
propulsão é melhor aproveitada ganhando em eficácia
e rigidez.

Desenho
Estética muito moderna e original, com
detalhes de cor na estrutura e acabamentos
muito cuidados, que a tornam única.

A gama mais completa
Com uma ampla gama de modelos e acessórios disponíveis
para adaptar a cadeira às necessidades dos diferentes tipos
de usuários.

Breezy 250R com rodas traseiras de 12“, assento e encosto
anatômico, apoio de cabeça de skay e apoios de pés eleváveis

E com o melhor serviço
100% Made in Spain...
■ Rápido serviço pós-venda: total disponibilidade de reposições e peças.
■ Prazo de entrega imediato(24 horas)
■

Breezy 250

5 anos de garantia na estrutura e na cruzeta

Detalhes que marcam a diferença
No desenho da Breezy 250 tivemos o máximo cuidado nos detalhes para oferecer uma estética própria até agora exclusivo,
nas cadeiras de gama alta.
Detalhes como o estilizado desenho da tela, o tecido ou os acabamentos em cor fazem da Breezy 250 uma cadeira única
na sua gama.

Sistema de desbloqueio ergonómico
do apoio de pés, muito acessível
Desenho inovador de todos os seus
componentes e toques de cor muito distintos

Diferentes tipos de tecido

Adaptável
Distãncia entre rodas
Alterando a posição da placa do eixo conseguimos modificar a distância entre
as rodas dianteiras e traseiras. Assim aumenta-se ou reduz-se o comprimento
da cadeira para conseguir um raio de giro mais reduzido, ou uma cadeira mais
activa ou mais estável.

Eixo recuado
Cadeira mais estável

Eixo avançado
Cadeira mais activa

3 alturas de assento disponíveis
A Breezy 250 permite além de seleccionar 3 diferentes alturas de assento ao solo, combinar
distintos tamanhos de rodas disponíveis: 50.5 , 48 ou 45,5 cm.

Quadro de alturas de assento
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Dimensões muito compactas
Longitude total reduzida
O desenho especial da parte dianteira e a posição da roda traseira permitem
obter umas dimensões realmente muito compactas. Ao retirar o apoio de
pés, consegue-se um comprimento total de apenas 76,5 cm. É bastante útil
para aceder com a cadeira por exemplo, aos elevadores.

Configurável
Com 3 modelos segundo o tipo de encosto, 4 cores diferentes e toda uma gama de acessórios para adaptar melhor a cadeira
às necessidades particulares de cada usuário.

Modelo Breezy 250R

Modelo Breezy 250
Encosto Standard

Encosto Reclinável

Modelo Breezy 250P
Encosto Partido

Gama de cores
Com 4 cores disponíveis para cada um dos modelos

Cromado

Azul

Dourado

Vermelho verão

E numerosas opções disponíveis:
■ Apoios de braços reguláveis em altura

■ Apoios de cabeça

■ Rodas anti-volteio

■ Tecido Respirável Vented

■ Travões de tambor

■ Rodas de trânsito

■ Apoios de pés curtos

■ Suporte de soro

■ Porta balas de oxigénio

■ Plataformas de aluminio ajustáveis em ângulo

■ Suporte de canadianas

■ Mesa

■ Apoios de pés eleváveis

■ Alargador de travão

■ Cintos

■ Plataforma única

■ Sistema eixo recuado

■ Mochila...

Modelo Breezy 250
Encosto Standard

Configuração Standard

Configuração Standard

Cadeira de aço encartável com encosto Standard
Tecido de nylon
Apoio de braços rebatíveis, para poder tirá-los para trás e desmontáveis
Apoios de pés standard a 70º, desmontáveis e giratórios
Distância entre as rodas dianteiras e traseiras ajustáveis
Altura do assento ao solo regulável
Cores: cromado, azul, dourado e vermelho verão

Modelo Breezy 250 com configuração opcional
(Rodas traseiras de 12“ maciças)

Modelo Breezy 250R
Encosto Reclinável

Configuração standard com
apoio de cabeça de tela (opção)

Configuração Standard
Cadeira de aço encartável com encosto reclinável em diferentes posições
Tecido de nylon
Apoio de braços desmontáveis
Apoio de pés standard a 70º, desmontáveis e giratórios
Distância entre as rodas dianteiras e traseiras ajustável
Altura do assento ao solo regulável
Cores: cromado, azul, dourado e vermelho verão

Modelo Breezy 250R com configuração opcional e acessórios
Rodas traseiras de 12“ maciças
Assento anatômico
Encosto anatômico
Apoios de cabeça de skay
Apoios de pés eleváveis

Modelo Breezy 250P
Encosto partido

Configuração Standard

Configuração Standard
Cadeira de aço encartável com encosto partido para guardar e transportar com mais facilidade
O sistema de fechar o encosto é muito robusto e cómodo, sem folgas
Tecido de nylon
Apoio de braços rebatível para trás e desmontável
Apoio de pés standard a 70º, desmontáveis e giratórios
Distância entre rodas dianteiras e traseiras ajustáveis
Altura do assento ao solo regulável
Cores: cromado, azul, dourado e vermelho verão

Breezy 250P fechada

Modelo Breezy 250P com configuração opcional
Rodas traseiras de 12“ maciças

Opções e acessórios
Apoios de pés

Plataforma única

Apoios de pés curtos
Plataformas de aluminio
reguláveis em ângulo

Apoios de pés eleváveis

Apoios de braço

Tecidos

Tecido Respirável
Vented

Apoios de braço largo

Apoio de braços reguláveis em altura

Encosto
Punhos reguláveis em altura

E também... encosto
desmontável

Anatômicos e cintos

Assento anatômico
Encosto

sem sanitário

anatômico

Cunha abdutora

Assento anatômico
com sanitário

Modelo Breezy 250R com encosto reclinável
e conjunto de anatômicos

Cinto

Apoios de cabeça

Apoio de cabeça skay com
encosto de tela

Apoio de cabeça skay

Apoio de cabeça anatômico

Apoio de cabeça anatômico

com encosto anatômico

com encosto de tela

com encosto anatômico

Opções e acessórios
Rodas

Rodas dianteiras de

Rodas dianteiras de

Rodas dianteiras

8” x 2” pneumáticas

8” x 2” maciças

de 6” maciças

Eixo de desmontagem rápido
para rodas traseiras

Roda traseira com raios de 24”

Roda traseira Sport

Rodas traseiras de 12”

(maciças ou pneumáticas) ou de

pneumática de 24”

(pneumáticas ou maciças)

22” pneumática

Travões

Alargador de travão

Travão de tambor para roda de 24” e 12”

Vários

Mochila

Portadocumentos

2 tipos de suporte de soro

Sistema de eixo recuado

Porta balas de oxigénio

Rodas de trânsito

Suporte de canadianas

Mesa

Rodas antivolteio

Breezy 250

Breezy 250:
42 cm
44,5 cm
82 cm (Breezy 250R com
apoio de cabeça)

50,5 cm
48 ou 45,5 cm (com 22“ e 6“)

37 /40 /43 /46 /49 /52 cm

Rodas 12“

103 cm (com apoio de pés)
76,5 cm (sem apoio de pés)

LA + 19 cm (24“)
LA + 16,5 cm (12“)

95 cm (com apoio de pés)
68,5 cm (sem apoio de pés)

94 cm
128 cm (Breezy 250R com apoio de cabeça)

Especificações técnicas
Largura de assento: 

37 /40 /43 /46/49 /52 cm

Profundidade do assento:

Comprimento total Breezy 250R com 12“:

42 cm

105 cm (79,5 cm sem apoios de pés)

Altura do assento:

50,5 cm (48 ou 45,5 cm com rodas de 22 e 6“)

Altura do encosto:

44,5 cm (82 cm na Breezy 250R com apoio de cabeça)

Ângulo do assento:

3º

Largura de assento + 19 cm (rodas 24“)

Ângulo do encosto:

8º

Largura total:

Largura de assento + 16,5 cm (rodas 12“)
Comprimento total com 24“:

103 cm (76,5 cm sem apoios de pés)

Comprimento total com 12“:

95 cm (68,5 cm sem apoios de pés)

Comprimento total Breezy 250R 24“: 113 cm (87,5 cm sem apoios de pés)

Altura total:

94 cm (128 cm no modelo B250R com apoio de cabeça)

Cor da armação: 

Cromado, azul, dourado e vermelho verão

Peso máximo do usuário: 
Peso máx.: 

125 kg
Desde 16.5 kg (cadeira completa)*

Largura da cadeira fechada: 

*Modelo Breezy 250 Configuração Standard, tamanho 40

31 cm
Tolerância de fábrica: +/- 1 cm
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Para mais informação sobre opções e disponibilidades por favor consulte a folha de pedido
Os nossos produtos estão em constante processo de melhorias, pelo que a Sunrise Medical reserva-se no direito de alterar o desenho dos mesmos
e as especificações indicadas sem aviso prévio.

