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Przewyższa oczekiwania
Breezy 90 zaskakuje szczegółami: krzyżak oraz tapicerka siedziska z podwójnego nylonu, dają 
wózkowi Breezy 90 siłę i wytrzymałość, regulacja długości podudzia za pomocą pokrętła, 
zaokrąglone podkładki podłokietnika dają więcej komfortu użytkownikowi. Ponadto wsparcie 
przechyłu, zestaw narzędzi, pompka oraz tapicerka oparcia z kieszenią tylną są zawarte w 
standardowej konfiguracji. Nie zgadzaj się na mniej!!

Unoszone podłokietniki o 
atrakcyjnym wyglądzie i 
zaokrąglonych podkładkach dają 
więcej komfortu użytkownikowi.

Praktyczna regulacja długości 
podudzia. Plastikowa platforma 
podnóżka z taśmą. 

Oś szybkozłączna na kołach tylnych 
ułatwia transport. 

Nylonowe oparcie z tylną kieszenią 
zakrywa tylne słupki.

Standardowa konfiguracja
Stalowy wózek składany• 
Tapicerka siedziska z podwójnego nylonu • 
24” pneumatyczne koła szprychowe z ośką szybkozłączną• 
8” pełne kółka przednie• 
Standardowe zdejmowalne podnóżki. Plastikowe dzielone platformy z taśmą • 
Unoszone podłokietniki z zaokrągloną podkładką• 
Wspomaganie przechyłu, pompka i zestaw narzędzi w standardzie• 
Rama koloru szarego• 
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W celu uzyskania dalszych infomacji prosimy o zapoznanie się z formularzem zamówienia. 
Wszystkie dane mogą być zmienione bez uprzedzenia. W przypadku pytań prosimy o kontakt z Sunrise Medical. 
Dla osób niedowidzących dokument ten dostępny jest w formacie PDF na stronie www.sunrise-medical.pl.

 Tolerancja: +/- 1 cm* std konfiguracja, szerokość siedziska 40 cm
 ** bez podnóżka

Breezy 90

Breezy 90
Najbardziej podstawowy Breezy 

110 cm (z podnóżkiem)
83 cm (bez podnóżka)

50 cm

SW + 16 cm (24“)
SW + 17,5 cm (12“)

     40 do 45 cm

 
40 cm

91,5 cm

44 cm

Specyfikacja techniczna

Szerokość siedziska:  40 / 42 / 45 cm

Głębokość siedziska: 40 cm

Wysokość siedziska: 50 cm

Wysokość oparcia:  44 cm

Szerokość całkowita: szer. siedz. + 16 cm (koła 24“)

Długość całkowita: 110 cm (24“)

Wysokość całkowita: 91,5 cm

Kolor ramy:              Szary

Kolor tapicerki:  Czarny

Długość podudzia: 37 do 46 cm (regulowana)

Max waga użytkownika: 125 kg 

Max waga wózka*:  19,45 kg (całkowita)

Waga najcięższej części**:             17,65 kg (24“)

Szerokość po złożeniu:                                   26,5 cm (koła 24“)


