Breezy 90

Características Standard
• Estrutura de aço dobrável
• Tecido do assento de nylon com tela dupla
• Tecido do encosto de nylon com bolso traseiro

A nossa Breezy
mais básica

• Rodas traseiras de 24” com raios de aço (pneumáticas ou 		
maciças) ou rodas traseiras maciças de 12”
• Plataforma de composite abatíveis com cinta para os pés
• Apoio de braços abatíveis com almofadado em forma curva
• Apoios de pés abatíveis e desmontáveis (comprimento da 		
perna ajustável de 37 a 46cm)
• Rodas dianteiras 8” x 1.25” maciças
• Tubos de cola, bomba de ar e kit de ferramentas de série
• Cor: cinza

Necessitas de uma cadeira prática e funcional? Breezy 90 é a tua escolha
Breezy 90 é a alternativa mais económica da gama Breezy. Simples e funcional, com tudo o necessário para cobrir as
necessidades de usuários esporádicos ou ocasionais de cadeiras de rodas, tanto dentro como fora de casa.
Disponível na versão trânsito ou auto-propulsável, Breezy 90 está homologada para usuários de e até 125 kg.

Sem complicações
Apenas tem que selecionar o tamanho da
roda traseira e a largura de assento, para
conhecer a sua referência.

Referências:
Breezy 90 com roda maciça 24”
Largura de 40 cm - Ref. Breezy90-113
Largura de 42 cm - Ref. Breezy90-114
Largura de 45 cm - Ref. Breezy90-115

Breezy 90 com roda pneumática 24”
Largura de 40 cm - Ref. Breezy90-104
Largura de 42 cm - Ref. Breezy90-105		
Largura de 45 cm - Ref. Breezy90-106

Breezy 90 com roda traseira de 12”

Breezy 90 versão trânsito, com roda traseira de 12”, para usuários que
não se autopropulsam.

Largura de 40 cm - Ref. Breezy90-110		
Largura de 42 cm - Ref. Breezy90-111
Largura de 45 cm - Ref. Breezy90-112

Supera as tuas expectativas
Breezy 90 vai surpreender pelos seus detalhes: cruzeta tubular, tecido de nylon com dupla tela no assento para um suporte
mais firme, bolsa traseira, comprimento da perna ajustável com bloqueio mediante parafuso... A forma curva do apoio de
braços proporciona maior conforto ao usuário já que oferece um maior suporte do antebraço. Além disso, incorpora de série
tubos de cola, kit de ferramentas, bomba de ar e bolso traseiro para transportar objetos. Não te conformes com menos!

Protetor lateral abatível, com um
atrativo desenho e almofadado curvo
para um maior conforto.

Prático sistema de ajuste em
comprimento do apoio de pés, com
plataformas de composite abatíveis e
cinta para os pés.

Tecido de nylon que envolve os tubos do
encosto para incrementar o conforto.
Com bolso traseiro para transportar
objetos.

Breezy 90
A nossa Breezy mais básica

Breezy 90
40 cm
44 cm
50 cm
40 a 45 cm

Rodas 24“

Rodas 12“
91,5 cm

LA + 16 cm (24“)
LA + 17,5 cm (12“)

110 cm (com apoio de pés
83 cm (sem apoio de pés)

97 cm (com apoio de pés)
71,5 cm (sem apoio de pés)

Especificações técnicas
Largura de assento: 

40 / 42 / 45 cm

Cor da armação: 				

Profundidade do assento:

40 cm

Cor do tecido:

Altura do assento:

50 cm

Comprimento da perna:

Altura do encosto:

44 cm

Peso máximo do usuário: 

Cinza
Preto
37 a 46 cm (ajustável)
125 kg

Largura total:

Largura de assento + 16 cm (rodas 24“)

Peso máx*.:  19,45 kg (cadeira completa 24“), 15,8 kg (cadeira completa 12“)

Largura total:

Largura de assento + 17,5 cm (rodas 12“)

Peso da parte mínima mais pesada**:

Comprimento total:
Altura total:

110 cm (24“) , 97 cm (12“)

Largura fechada:

17,65 kg (24“), 14 kg (12“)

26,5 cm (rodas 24“), 28 cm (rodas 12“)

91,5 cm
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Tolerância de Fábrica: +/- 1 cm
* Configuração standard, largura 40 cm
** Sem apoio de pés
Para mais informação sobre as opções e disponibilidade por favor consulte a Folha de Pedido
Os nossos produtos estão em constante processo de melhoria, pelo que a Sunrise Medical se reserva no direito de alterar o desenho dos mesmos e as especificações
indicadas sem aviso prévio.

