
BREEZY  
CIRRUS G5
MAXIMAAL COMFORT
EN STABILITEIT 
ONEINDIG VEEL 
INSTELMOGELIJKHEDEN



MAXIMAAL COMFORT & STABILITEIT –  
ONEINDIG VEEL INSTELMOGELIJKHEDEN

De Cirrus G5 biedt maximaal comfort en stabiliteit door oneindig veel instelmogelijkheden. Van hoek 
instelbare duwhandvatten, een comfortabele zitting met transferfunctie, een eenvoudig bedienbare 
kantelverstelling 33°, een rughoekverstelling 35° tot aan wegzwenkbare beensteunen, de Cirrus G5 is 
van alle gemakken voorzien. De multi-inzetbare manuele verzorgingsstoel!

Hoogwaardige materialen, high tech oplossingen en een ruim assortiment aan opties zorgen ervoor 
dat de Cirrus G5 garant staat voor een hoge kwaliteit, functionaliteit en inzetbaarheid voor zowel de 
gebruiker, de verzorger en ook de therapeut.

COMFORTABELE ZITHOUDING

Ook wanneer het om comfort en stabiliteit gaat, gaat de Cirrus G5 een stap verder. Door de vele 
opties en instelmogelijkheden is de Cirrus G5 op de behoeften van elke gebruiker in te stellen. De 
comfortabele Sedeo polsterdelen en de armsteunen bewegen mee tijdens het kantelen van de 
rolstoel en bieden optimale ondersteuning en een comfortabele zithouding gedurende de hele dag. 

EENVOUDIG INSTELLEN!

De zitting is eenvoudig naar voren te 
schuiven waardoor een transfer in of uit de 
rolstoel extra makkelijk en veilig gaat. Met 
een simpele handeling schuif je de zitting ook 
weer gemakkelijk naar achteren. De 
gebruiker zit direct goed - zonder zwaar te 
tillen.

Altijd de juiste instellingen met de 
duidelijke meetschalen.  

Gemakkelijk bedienbare instelknoppen . 
Herkenbaar door de grijze kleur. 
Instelgemak! 



GECRASHTESTE 
TRAPEZE ADAPTOR

De gecrashteste trapezium 
adaptor verbindt het zitframe 
met de op maat gemaakte 
zitschelp. Het dubbele vast-
zetmechanisme zorgt voor 
meer stevigheid en veilig-
heid in het dagelijks 
gebruik en tijdens 
vervoer in een auto. 

CIRRUS G5 ZITSCHELP
Met de vele instelmogelijkheden kun je de Cirrus G5 
op elke behoefte instellen, ook bij wisselende 
ziektebeelden. 

De zitschelp is ontwikkeld voor 
verschillende zitposities. De 
kantelverstelling van  33° 
met rugverstelling 0 - 35°  en 
opklapbare armsteunen zorgen o.a.
voor minder risico op decubitus 
en schuifkrachten, vermindering 
van de spiertonus en stimulatie 
van de spijsvertering. 

ARMSTEUNEN 
Optimale ondersteuning van de armen 
ook bij wisselende zitposities. De 
armsteunen volgen de rugleuning tijdens 
de kanteling van de stoel. De armsteunen 
zijn opklapbaar en uitneembaar voor een 
gemakkelijke transfer. 

RUGLEUNING 
Het comfortabele rugkussen is extra 
zacht en geeft maximaal comfort.

HOOFDSTEUN 
Comfort hoofdsteun met verstelbare 
straps - zowel lateraal als in diepte- 
voor een goede ondersteuning van het 
hoofd en de nek. 

DUWBEUGEL 
Hoek instelbaar en ergonomisch 
ontwerp. Standaard  op alle modellen.

KANTELING 
De rug heeft een kantelverstelling van 
33° met rugverstelling 0° – 35° voor 
een goede en gevarieerde zithouding.

BEENSTEUNEN 
De Cirrus G5 is standaard voorzien van in hoek instelbare 
beensteunen die de natuurlijke knierotaties volgen. De 
voetplaten kunnen zonder gereedschap ingesteld worden. 

WIELEN 
Keuze uit alle wielmaten, wat 
zelfrijden mogelijk maakt. 



Voor meer informatie over de specificaties, opties en accessoires verwijzen wij je naar het orderformulier.  
Alle informatie is onder voorbehoud van typefouten, technische wijzgingen en kunnen veranderd worden zonder mededeling.  
De Breezy Cirrus G5 is succesvol gecrashtest volgens ISO 7176-19:2008 met een 4-punts vastzetsysteem.
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BREEZY CIRRUS G5

Zitdiepte (mm) 390, 420, 450, 480, 510, 540

Zitbreedte (mm) 390 - 550

Zithoogte ((mm) zonder kussen) 380 - 550

Rughoogte (mm) 550 / 650

Rughoek 0° -  35°

Kanteling 0° -  33°

Armhoogte (mm) 220 - 330 

Totale breedte (mm) Zitbreedte + 220 mm (+ 240 mm met trommelrem)

Gewicht > 40 kg

Max. gebruikersgewicht 135 kg

TECHNISCHE GEGEVENS


