


Breezy 300

13.5 kg completa!



Graças à combinação do seu desenho
moderno e da tecnologia utilizada
para a sua produção este modelo de
cadeira, a Breezy 300, oferece uma
grande ligeireza, sendo a cadeira de
alumínio standard mais ligeira do
mercado, com um peso de 13.5 kg
(completa).

A cadeira de alumínio standard, mais ligeira do mercado!

Os apoia pés são desmontáveis e
giratórios, quer para fora quer para
dentro, o que é especialmente útil
para diminuir o comprimento da
cadeira em espaços reduzidos, como
os elevadores.

No desenho da Breezy 300 os
detalhes foram especialmente
cuidados para conseguir uma
estética muito agradável, moderna
e actual. Disponível numa gama de
cores que se adapta a todos os
gostos.

Os apoia braços são desmontáveis e
também desdobráveis, para poderem
ser retirados para trás, para
transferências, ou para os desmontar
em caso de necessidade.

O seu sistema de cruzeta combinado
com as guias dos tubos do assento
fazem da Breezy 300 uma cadeira
robusta e resistente, adequada para
uma vida activa.

Todos os modelos da Breezy 300 são
dobráveis para facilitar o transporte.
Os modelos com espaldar
desdobrável (315 e 310) permitem
também dobrá-las de maneira ainda
mais compacta.

Apoia Pés Giratórios Apoia Braços Desdobráveis Transportável

Ligeira Moderna Robusta



Modelos

Espaldar Normal

Encosto normal e roda traseira de 600 mm.
Para a auto-propulsão.

Encosto normal, com roda de 300 mm. Mais compacta e
manejável, adequada para quando o usuário não se pode
deslocar.

O sistema de reclinação permite, de forma muito cómoda, reclinar o encosto em qualquer posição.  Com duplo
sistema automático de segurança.

Breezy 305 Breezy 312

Encosto reclinável e roda traseira de 300 mm

Encosto Reclinável

Encosto reclinável e roda traseira de 600 mm

Breezy 341
Breezy 321



Para guardá-la e transportá-la mais facilmente.
O seu sistema de abatimento do encosto é muito
robusto e cómodo. Sem folgas, permite fixar o
encosto num grande número de posições.

Espaldar Desdobrável

Encosto desdobrável e roda traseira de 600 mm. Encosto desdobrável e roda traseira de 300 mm.

Breezy 300

Breezy 315 Breezy 310



Punhos e encosto ajustáveis
em altura
Ref. 49B

Apoia braços comprido
Ref. 12B

Apoia braços regulável
em altura
Ref. 15B

Apoia pernas com elevação
Ref. 21B

Rodas dianteiras pneumáticas
Ref. 41B

Rodas traseiras maciças
600 mm
Ref. 30B

Rodas traseiras maciças
300 mm
Ref. 37B

Eixo de desmontagem
rápida
Ref. 35B

Sistema hemiplegia
Ref. 36B

Eixo de duplo amputado
Ref. 98B

Rodas anti volteio
Ref. 77B

Rodizios de trânsito
Ref. 39B

Opções e  Acessórios



Suporte soro
Ref. 76B

Cinto
Ref. 74B

Mesa
Ref. 72B

Cabeceiro standard
Ref. 55B

Cabeceiro anatómico
Ref. 56B

Bolsa
Ref. 75B

Extensão de travão
Ref. 70B

Travões de tambor
Ref. 95B

Suporte canadianas
Ref. 71B

Breezy 300




