
Breezy 250



Duży wybór opcji...

Mocny i wytrzymały...
Nowy wygląd...

Niezawodna obsługa 
gwarancyjna i 
pogwarancyjna...

Breezy 250

Breezy 250 pokazany z niestandardowymi opcjami



Niezawodna obsługa gwarancyjna i pogwarancyjna

■ 5 lat gwarancji na ramę i krzyżak
■ Szybka i fachowa obsługa posprzedażna z gwarantowaną dostępnością części zamiennych

Produkt w całości wykonany w Hiszpanii!!

Breezy 250

Mocny i wytrzymały

Nowa konstrukcja stworzona z 25 mm rurek daje 
wózkowi Breezy 250 ogromną trwałość i wytrzymałość.  
Nowe krzyżaki z owalnych rurek nie mają śrub ani 
zaczepów. Sztywna konstrukcja zapewnia doskonałe 
właściwości jezdne.

 Szeroki wybór modeli i akcesoriów
Breezy 250 oferuje szeroki wybór modeli i akcesoriów, co 
zapewnia perfekcyjne dopasowanie do potrzeb użytkownika.

Breezy 250R z kołami 12”, anatomicznym siedziskiem i 
oparciem, zagłówkiem i unoszonymi podnóżkami

Nowy wygląd

Breezy 250 został zaprojektowany w nowej, 
bardziej nowoczesnej formie, z atrakcyjną 
paletą kolorów ramy.



Regulacja

Ustawienia środka ciężkości

Pozycja 1
Pozycja 2

Pozycja 1

Pozycja 2

W celu zmiany środka ciężkości (tj. regulacji odległości pomiędzy przednimi 
a tylnymi kołami) należy zmienić pozycję zaczepu osi. 

Wysokość 
siedziska 

Koło tylne Pozycja koła 
tylnego 

Koło 
przednie 

Pozycja koła 
przedniego

50,5 cm 24“ 1 8“ 1

48 cm 22“ 1 6“ 1

45,5 cm 22“ 2 6“ 2

Tabela wysokości siedziska

Trzy wysokości siedziska
W wózku Breezy 250 można uzyskać trzy wysokości siedziska poprzez połączenie 
różnych kół tylnych i przednich.

Ustawienie 
przednie, bardziej 
aktywny

Ustawienie tylne, 
bardziej stabilny

Podnóżek z łatwo dostępnym 
ergonomicznym mechanizmem 
zatrzaskowymAtrakcyjny, nowoczesny wygląd z 

wyróżniającą się paletą kolorów

Breezy 250

Szeroki wybór tapicerek

To szczegóły robią różnicę

Przy tworzeniu Breezy 250 wykorzystaliśmy rozwiązania, które używane są zazwyczaj tylko w wózkach wyższej 
klasy. Detale takie,  jak stylowy panel podłokietnika, tapicerka i kolorystyka sprawiają, że Breezy 250 jest wyjątkowy 
w swojej klasie.



Konfigurowalny
Trzy zaczepy, cztery kolory i szeroki wybór akcesoriów gwarantują, że Breezy 250 może perfekcyjnie spełniać potrzeby 
użytkowników.

Zredukowana długość całkowita

Breezy 250R
Odchylane oparcie

Breezy 250P
Składane oparcie

Breezy 250
Sztywne oparcie

Nowy projekt ramy przedniej i pozycja koła tylnego dają długość 
całkowitą równą 76,5 cm bez podnóżków.  To sprawia, że wózek ma 
lepszy dostęp do ciasnych przestrzeni.

Kompaktowy

Chromowany          Niebieski       Złoty                         Czerwony

Zakres kolorów

Breezy 250

Duży wybór opcji i akcesoriów

■   Podłokietniki z regulacją wysokości
■  „Oddychająca” tapicerka
■  Krótkie podnóżki
■  Aluminiowe podnóżki z regulacją kąta 
■  Podnoszone podnóżki
■  Pojedyncza platforma podnóżka

■  Zagłówek
■  Hamulce bębnowe
■  Uchwyt na kroplówkę
■  Uchwyt na kule
■  Przedłużenie hamulca ręcznego
■  Oś dla amputantów

■   Koła antywywrotne
■  Koła transportowe
■  Uchwyt do butli z tlenem 
■  Stolik uchylny
■  Pas
■  Plecak

4 kolory ramy



Wózek stalowy ze sztywnym oparciem.
Nylonowa tapicerka.
Zdejmowane i uchylne podłokietniki.
Standardowy podnóżek z ramieniem 70°, zdejmowany i składany.
Regulacja środka ciężkości.
Regulowana wysokość siedziska.
Kolory: chromowany, niebieski, złoty i czerwony.

Standardowa konfiguracja

Breezy 250

Standardowa konfiguracja 

Sztywne oparcie



Breezy 250

Standardowa konfiguracja 

Sztywne oparcie

Breezy 250 konfiguracja opcjonalna
(pełne koła tylne 12”)



Wózek stalowy z odchylanym oparciem, które pozwala na komfortowe i bezpieczne odchylenie użytkownika.
Nylonowa tapicerka.
Zdejmowane i uchylne podłokietniki.
Standardowy podnóżek z ramieniem 70°, zdejmowany i składany.
Regulacja środka ciężkości.
Regulowana wysokość siedziska.
Kolory: chromowany, niebieski, złoty i czerwony.

Breezy 250R

Standardowa konfiguracja z 
odchylanym zagłówkiem (opcjonalnie)

Odchylane oparcie

Standardowa konfiguracja



Wózek stalowy z odchylanym oparciem, które pozwala na komfortowe i bezpieczne odchylenie użytkownika.
Nylonowa tapicerka.
Zdejmowane i uchylne podłokietniki.
Standardowy podnóżek z ramieniem 70°, zdejmowany i składany.
Regulacja środka ciężkości.
Regulowana wysokość siedziska.
Kolory: chromowany, niebieski, złoty i czerwony.

Breezy 250R

Breezy 250 konfiguracja opcjonalna z akcesoriami
     Pełne koła tylne 12”.
 Anatomiczne siedzisko.
 Anatomiczne oparcie.
 Zagłówek standardowy.
 Podnoszone podnóżki.



Wózek stalowy ze składanym oparciem zapewniającym łatwiejszy transport i przechowywanie.
System składania jest solidny i łatwy w użyciu, umożliwia uzyskanie różnych pozycji oparcia.
Nylonowa tapicerka.
Zdejmowane i uchylne podłokietniki.
Standardowy podnóżek z ramieniem 70°, zdejmowany i składany.
Regulacja środka ciężkości.
Regulowana wysokość siedziska.
Kolory: chromowany, niebieski, złoty i czerwony.

Breezy 250P
Składane oparcie

Standardowa konfiguracja
Standardowa konfiguracja



Breezy 250P

Breezy 250P konfiguracja opcjonalna
  Pełne koła tylne 12”

Standardowa konfiguracja

Breezy 250P, złożony.



Opcje i akcesoria
Podnóżki

Tapicerka

Podłokietniki z długą poduszką

Podłokietniki z regulacją wysokości

Podłokietniki

Tapicerka nylonowa

Tapicerka 
„oddychająca” 

Krótkie podnóżki Pojedyncza platforma 
podnóżka

 Podnóżki podnoszone

Aluminiowe podnóżki 
z regulacją kąta



Opcje anatomiczne i pasy

Standardowy zagłówek 
zamontowany na 
anatomicznym oparciu

Standardowy zagłówek 
zamontowany na nylonowej 
tylnej tapicerce

Anatomiczny zagłówek zamontowany 
na anatomicznym oparciu

Anatomiczny zagłówek 
zamontowany na nylonowej 
tylnej tapicerce

Zagłówki

Klin 
oddzielający Anatomiczne 

siedzisko z 
otworem

Anatomiczne siedzisko
Anatomiczne 
oparcie

Breezy 250R z odchylanym oparciem i 
anatomicznym siedziskiem i oparciem

Pas

Pojedyncza platforma 
podnóżka



Hamulce bębnowe dostępne 
przy kołach tylnych 24” i 12”

Przedłużenie hamulca

Pneumatyczne koła 
przednie 8”x2”

Pneumatyczne koła ze 
stopu magnezu 24”

Pełne lub pneumatyczne 
koła szprychowe 24” lub 
pneumatyczne koła 22”

Koła

Pełne koła 
przednie 6”

Pełne lub pneumatyczne 
koła tylne 12”

Oś szybkozłączna na 
tylnych kołach

Pełne koła 
przednie 8”x2”

Opcje i akcesoria

Hamulce



Podwójny zestaw dla 
amputantów

Koła antywywrotne

Stolik uchylny

Koła transportoweUchwyt na butlę z tlenem

Akcesoria

Standardowe i teleskopowe 
uchwyty na kroplówki

Uchwyt na kule

Plecak

Torba tylna



Sunrise Medical Poland Sp. z o.o.
ul. Elektronowa 6
94-103 Łódź
Polska
Tel.:  +48 42 209 36 67
Fax:  +48 42 209 35 23
www.SunriseMedical.com

W celu uzyskania dalszych informacji nt. specyfikacji, opcji i akcesoriów prosimy o zapoznanie się z formularzem zamówienia.
Wszystkie informacje mogą być zmienione bez uprzedzenia. Prosimy o kontakt z Sunrise Medical w przypadku jakichkolwiek zapytań.
Jeśli jesteś osobą niedowidzącą ten dokument jest dostępny w formacji PDF na www. SunriseMedical.com lub może być udostępniony na życzenie w dużym tekście.

Tolerancja +/- 1 cm

Specyfikacja techniczna
Szerokość siedziska:    37 /40 /43 /46/49 /52 cm

Głębokość siedziska:   42 cm

Wysokość siedziska:  50,5 cm (48 ó 45,5 cm w/ 22 i koła 6“)

Wysokość oparcia: 42 cm (82 cm odchylane oparcie Breezy 250R)

Szerokość całkowita: Szerokość siedziska + 19 cm (koła 24”)

Szerokość siedziska + 16,5 cm (koła 12”)

Długość całkowita z kołami tylnymi 24”:  103 cm (76,5 cm bez podnóżka) 

Długość całkowita z kołami tylnymi 12”: 95 cm (68,5 cm bez podnóżka)

Długość całkowita przy oparciu odchylanym (Breezy 250R):   113 cm (87,5 cm bez podnóżka)

Wysokość całkowita: 94 cm (128 cm reclining model B250R z zagłówkiem)

Kąt siedziska: 3º 

Kąt oparcia: 8º

Kolor ramy:  chromowany, niebieski, złoty i czerwony

Zatwierdzona waga użytkownika:      125 kg 

Maksymalna waga: od 16,5 kg (całkowita)*

Szerokość po złożeniu:  31 cm

*Wymiary bazują na modelu Breezy 250, standardowa konfiguracja, szerokość siedziska 40 cm 

Breezy 250:

Breezy 250

50,5 cm
48 lub 45,5 cm (konf. 22“ i 6“)

SW + 19 cm (24“)
SW + 16,5 cm (12“)

37 /40 /43 /46 /49 /52 cm

42 cm
42 cm
82 cm (Breezy 250R)

95 cm (z podnóżkiem) 
68,5 cm (bez podnóżka)

koła 12“ 

94 cm
128 cm (Breezy 250R z zagłówkiem)

103 cm (z podnóżkiem) 
76,5 cm (bez podnóżka)


