BREEZY
STYLE
LEVEZA,
VERSATILIDADE
E ESTILO

LEVEZA,
VERSATILIDADE E ESTILO
A cadeira de alumínio mais
fiável e com mais estilo

Configuração com opções
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A CADEIRA EM ALUMÍNIO EM QUE PODE CONFIAR
RIGIDEZ E RESISTÊNCIA
Os nossos mais de 25 anos de experiência no desenho e fabricação de cadeiras de rodas
manuais falam por nós. Fabricada com um resistente tubo de alumínio de 25 mm de
diâmetro, a Breezy Style é a cadeira em que pode confiar.
Na sua fabricação foram unicamente aplicados componentes da mais alta qualidade, de
forma a lhe garantir um modelo robusto, capaz de responder às exigências do dia-a-dia.
Detalhes como as fixações robustas dos apoios de braços à armação, o desenho
eficiente do travão com alavanca ergonómica ou a grande resistência do sistema de
fixação das plataformas dos apoios de pés são provas disso mesmo.
E agora há mais! A estrutura do eixo em alumínio e a cruzeta tubular, sem parafusos
nem encaixes, conferem à cadeira uma grande resistência e rigidez, para que possa desfrutar
desta durante muito tempo, como no primeiro dia. Estamos tão seguros disto, que lhe
oferecemos 5 anos de garantia na estrutura e na cruzeta!

Estrutura do eixo traseiro em
alumínio

Fixações dos apoios de braços à armação muito
robustas, sem folgas

Travão eficiente com alavanca ergonómica de
fácil acesso

COM O MELHOR SERVIÇO
E para além do valor e da segurança de contar com o
melhor e mais rápido serviço de pós-venda:
disponibilidade total de reposições e peças,
prazo de entrega imediato (24h) e a possibilidade de
realizar personalizações como serigrafias nos
tecidos.

Grande firmeza das plataformas para garantir um ângulo
correto dos pés.

AJUSTES RÁPIDOS E SIMPLES
A Breezy Style permite selecionar 3 alturas da frente do assento ao solo diferentes (51,5, 49 ou 46,5 cm)
em função da combinação entre os tamanhos das rodas dianteiras e a sua posição na forqueta. Permite
ainda regulação de:
• Altura de encosto entre 40 e 45 cm, recolocando o tecido.
• Apoios de braços acolchoados, ajustáveis em profundidade
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A ESCOLHA MAIS COMPLETA
A Breezy Style é uma cadeira versátil, com a qual poderá dar
resposta aos gostos e necessidades de praticamente qualquer
perfil de utilizador. As suas numerosas opções de
personalização permitem poder escolher entre 6 opções de
largura de assento, 3 tipos de encostos (Standard, Partido ou
Reclinável), tamanho de rodas traseiras grande ou pequena ou 4
cores de armação distintas. Porquê aceitar menos?

3 TIPOS DE ENCOSTO

Encosto Standard

Encosto Reclinável

Encosto Partido

2 TAMANHOS DE RODAS TRASEIRAS
Todos os modelos de encosto estão disponíveis
com rodas traseiras grandes (24”) para que o
utilizador possa deslocar-se de forma autónoma,
ou com rodas traseiras pequenas (12”) para que o
acompanhante empurre a cadeira.

GAMA DE CORES

Azul-marinho
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Verde maçã

Vermelho brilhante

Cinza selénio

Com 4 cores disponíveis para cada um dos
modelos: azul-marinho, verde maçã,
vermelho brilhante ou cinza selénio.

CONFORTO E FUNCIONALIDADE
AMPLO EQUIPAMENTO DE SÉRIE
•
•
•
•
•
•

Encosto em tecido transpirável Vented
Interior do protetor lateral acolchoado
Apoios de pés a 70º, desmontáveis e giratórios
Almofadas dos apoios de braços acolchoados e ajustáveis
Travão com alavanca ergonómica
Roda traseira com raios e aros em alumínio anodizado

PESO REDUZIDO
Breezy Style é a solução para utilizadores e acompanhantes
que procuram uma cadeira standard o mais leve possível.
Graças ao seu quadro em alumínio, a Breezy Style apresenta
um peso de transporte reduzido e, além do mais, dobra-se
facilmente para a poder levar sem esforço para qualquer
lado.
Breezy Style com encosto partido, fechada

VÁRIAS OPÇÕES DISPONÍVEIS
Sem esquecer a gama mais completa de opções e acessórios para adaptar a
cadeira às necessidades atuais e futuras dos utilizadores:
• Assentos e encostos anatómicos
• Apoios de braços reguláveis em
altura
• Plataformas de alumínio ajustáveis
em ângulo
• Apoios de pés eleváveis
• Plataforma única
• Apoios de cabeça
• Travões de tambor
• Suporte para soro
• Suporte para canadianas
• Alargador de travão

•
•
•
•
•
•

Sistema de eixo recuado
Rodas antiqueda
Rodas de trânsito
Mesa
Cintos
Mochila...
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ENCOSTO
STANDARD
CONFIGURAÇÃO STANDARD
•
•
•
•
•
•
•
•

Cadeira em alumínio, com encosto Standard
Assento em tecido de nylon
Encosto em tecido antitranspirável Vented
Apoios de braços acolchoados, desmontáveis e rebatíveis até trás,
reguláveis em profundidade e altura (com utilização de ferramentas)
Protetor lateral com interior acolchoado
Apoios de pés standard a 70º, desmontáveis e giratórios
Rodas com raios em aço e aros em alumínio anodizado
Cores: azul-marinho, verde maçã, vermelho brilhante e cinza selénio

Configuração Standard
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BREEZY STYLE COM
ENCOSTO STANDARD
E RODAS TRASEIRAS
MACIÇAS DE 12“
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ENCOSTO
RECLINÁVEL
CONFIGURAÇÃO STANDARD
• Cadeira articulada em alumínio, com encosto reclinável até 60º
• Assento e encosto em tecido de nylon
• Apoios de braços em forma de T, ajustáveis em altura e profundidade
(com a utilização de ferramentas) e desmontáveis
• Apoios de pés standard a 70º, desmontáveis e giratórios
• Rodas com raios em aço e aros em alumínio anodizado
• Cores: azul-marinho, verde maçã, vermelho brilhante e cinza selénio

Configuração Standard com
apoio de cabeça em tela (opcional)
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BREEZY STYLE COM CONFIGURAÇÃO OPCIONAL
E ACESSÓRIOS
•
•
•
•
•
•

Rodas traseiras maciças de 12“
Assento Anatómico
Encosto Anatómico
Apoio de cabeça skay
Apoios de pés eleváveis
Rodas antiqueda
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ENCOSTO
PARTIDO
CONFIGURAÇÃO STANDARD
• Cadeira articulada em alumínio, com encosto partido que se dobra pelo
meio para guardar e transportar com maior comodidade
• Assento e encosto em tecido de nylon
• Apoios de braços acolchoados, desmontáveis e rebatíveis até trás,
reguláveis em profundidade e altura (com utilização de ferramentas)
• Protetor lateral com interior acolchoado
• Apoios de pés standard a 70º, desmontáveis e giratórios
• Rodas com raios em aço e aros em alumínio anodizado
• Cores: azul-marinho, verde maçã, vermelho brilhante e cinza selénio

Configuração Standard
(Quick Release opcional)
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Breezy Style com encosto
partido, fechada

BREEZY STYLE COM
ENCOSTO PARTIDO E
RODAS TRASEIRAS
MACIÇAS DE 12“
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OPÇÕES E
ACESSÓRIOS
APOIOS DE PÉS

Plataforma única

APOIOS DE BRAÇOS

Apoios de braços ajustáveis em altura

Plataformas de alumínio reguláveis em ângulo

Apoios de pés
eleváveis

ENCOSTO

Punhos reguláveis em altura

Mochila

APOIOS DE CABEÇA

Apoio de cabeça skay
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Apoio de cabeça anatómico

Apoio de cabeça em tela para modelo com encosto
reclinável

ANATÓMICOS E CINTOS
Encosto
anatómico

Cinto
Assento anatómico sem
receptáculo para fins sanitários

Assento anatómico com
receptáculo para fins sanitários

Cunha abdutora

Breezy Style com encosto reclinável e
conjunto de anatómicos
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RODAS

Rodas dianteiras pneumáticas
de 8” x 2”

Rodas dianteiras maciças
de 8” x 2”

Diferentes opções de rodas traseiras: de 22” ou 24”, com raios,
Sport, pneumáticas, maciças

Rodas dianteiras maciças
de 6“

Eixo de desmontagem rápida para rodas traseiras

TRAVÕES

Alargador de travão
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Travão de tambor para roda de 24”

Rodas traseiras de 12”
(pneumáticas ou maciças)

VARIOS

Suporte para canadianas

Sistema de hemiplégico

Rodas antiqueda

Mesa

Sistema de eixo recuado

Bomba de ar

Suporte para soro

Outras opções: Apoios de pés curtos, rodas de trânsito, porta garrafas de oxigénio, protetor de raios, sistema de fechar...
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Largura do assento:

38 / 40,5 / 43 / 45,5 / 48 / 52 cm

Profundidade do assento

41,5 cm
(45 cm com encosto reclinável)

Altura do assento
Altura do encosto
Largura total

Comprimento total do
modelo reclinável

51,5 cm
(49 ou 46,5 cm com rodas dianteiras de 6“)

116,5 cm (85,5 cm sem apoios de pés)

Comprimento total do
104 cm (75,5 cm sem apoios de pés)
modelo reclinável roda 12“
Altura total

45 cm
(50 cm em encosto reclinável)

88 cm (132,5 cm com encosto reclinável e
apoio de cabeça)

Ângulo do assento

3º

Largura do assento + 18 cm (rodas 24“)

Ângulo do encosto

10º (0º a 60º com encosto reclinável)

Largura do assento + 14,5 cm (rodas 12“)

Cores

Verde maça, vermelho brilhante, a
azul-marinho e cinza selénio

Peso máx.do utilizador

125 kg

Peso

Desde 13,9 kg (cadeira completa)*

Largura fechada

26 cm

Comprimento total
com rodas de 24“

103 cm (74,5 cm sem apoios de pés)

Comprimento total
com rodas de 12“

98 cm (69,5 cm sem apoios de pés)

*Breezy Style Configuração standard, tamanho 38 cm
Tolerância de Fábrica: +/- 1 cm
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Para mais informações sobre opções e disponibilidade, por favor consulte a folha de pedido.
Os nossos produtos estão em constante processo de melhoria, pelo que a Sunrise Medical reserva-se no direito de modificar o desenho dos mesmos e as
especificações indicadas sem aviso prévio.

