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Flex 3 rugplaat 

Verstelbaar in hoogte en 
breedte. 

Kenmerken en opties

Flex 3 drukverstel-
bare rugleuning

De multiverstelbare 
rugleuningen 
passen zich aan elke 
lichaamsvorm aan.

Technische gegevens

Rea Azalea & 
Azalea Assist

Breedte 
rugleuning Zitdiepte

Zitting naar 
vloerhoogte

Hoogte 
rugleuning

Hoogte 
armleuningen OL Zithelling

390-440/  
440-490/ 490-540 
(390-490/440-540/ 

490-590 mm)

430 - 
500 mm

400 / 
450 mm

rugplaat:  
560-790 mm 

Drukverstelbare 
rugleuning: 540-715 mm

240 - 
360 mm

330 - 500 mm -1° - 23° 
(+1° - 25°)

Rea Azalea & 
Azalea Assist

Rughelling

Totale breedte Totale hoogte
Totale breedte met 

zwenkarm Gewicht
Max. gebruik-

ersgewicht
Transport-

gewicht

0°-30°

Zitbreedte 
+220mm/+230mm

900-1250 mm 950 - 
1020 mm

34 kg (Voor 
zitbreedte 440mm)

135 kg 16,5 kg 1

Chassiskleuren Bekleding

ISO 7176-19 7°

Raadpleeg onze website op www.invacare.be voor meer informatie.

Getest tegen 
botsingen

Max. helling bij 
parkeerremmen

Pearl Grey Black Dartex 
TR26

Black Plush 
TR35Azurite Sand Happy red Electric green

Unieke kantelmechanisme DSS 
(Dual Stability System)

De Rea Azalea en Rea Azalea Assist 
hebben een instelbare zitkanteling 
tot 25° en een rugkanteling tot 30° 
die zowel manueel als elektrisch 
ingesteld kunnen worden. De 
elektrische versie biedt extra 
autonomie zodat de gebruiker 
zelfstandig kan handelen.

De compensatierugleuning volgt 
de natuurlijke beweging van de 
rug bij rugkanteling en voorkomt 
afsnijdingen en wrijvingen. Dankzij 
de verstelbare zit-unit biedt deze 
stoel een zeer goede verdeling van 
het lichaamsgewicht en een hoge 
stabiliteit.

1.  + 4,2 kg voor een stoel die beschikt over zitkantelingen en een elektrische rugleuning

Uitgebreide aanpas-
singsmogelijkheden

Uitgebreide aanpassings-
mogelijkheden en accessoires 
zijn beschikbaar voor extra 
personalisering en om in alle 
behoeften te voorzien.

De Rea Azalea is de keuze voor elk type gebruiker. Deze stoel beschikt over unieke kenmerken om 
aan alle behoeften van de gebruiker te voldoen en om hen extra comfort te bieden. Met uitstekende 
hanteerbaarheid is de Azalea de ideale keuze voor comfort en optimale positionering. De Rea Azalea 
Assist is ook verkrijgbaar in de alternatieve transit uitvoering met kleine achterwielen (16”). De Flex 3 
is hoogte- en breedteverstelbaar en past zich aan elke lichaamsvorm aan. De stoel is beschikbaar in vijf 
chassiskleuren en drie rugbekledingen.

Rea, Rea design et DSS design sont des marques déposées par Invacare International. Le Rea Azalea est conçu avec le DSS (Dual Stability System). 

Il fournit à l’utilisateur une meilleure stabilité et sécurité lors de l’inclinaison d’assise ou de dossier.           Rea Azalea - BE - 04/2017


