
Família Azalea: a gama completa para 
ir ao encontro de várias necessidades

Família Azalea®

Trusted Solutions,
Passionate People®



Família Rea 
Azalea  

As cadeiras de rodas passivas Invacare Rea podem ser modificadas para ir ao encontro das várias 
necessidades dos utilizadores, e por isso asseguramos que cada cadeira é desenvolvida para oferecer 
o máximo de conforto possível. 

Para utilizadores com necessidades específicas, a Rea desenvolveu uma série de modelos, cada um 
parte da família Azalea, mas com pequenas modificações, para dar o melhor ajuste ao utilizador.

Todas as cadeiras incluem o Sistema DSS (Dual Stability System) e são comprovadamente seguras e 
duradouras. 

A Azalea oferece uma série de ajustes individuais para uma postura melhorada, por isso é essencial 
que o utilizador tenha o modelo que melhor se enquadra nas suas necessidades. Para além do 
conhecido ajuste em largura e profundidade do assento, também pode alterar o encosto fazendo uma 
combinação única de possibilidades e modificações independentes umas das outras.

Opções de escolha do encosto:  
Matrx, placa rígida com almofada Flex3 ou encosto com 
regulação em tensão

   Opções de encosto

O encosto Flex 3 regulável em tensão tem ajustes em altura e largura. Os tubos 
de encosto podem ainda ser angulados para o exterior, e pode rodar o encosto 
dependendo da região onde necessitar de mais espaço como os ombros ou 
ancas.

A placa rígida do encosto Flex 3 é regulável em altura e largura para ir ao 
encontro das necessidades individuais de posicionamento.

Placa rígida/ Matrx  
(Reg. em tensão)

Placa rígida/ Matrx  
(Reg. em tensão)

Placa rígida/ Matrx  
(Reg. em tensão)

Placa rígida/ Matrx  
(Reg. em tensão)

Placa rígida/ Matrx  
(Reg. em tensão)

 
Estatura pequena Estatura alta Estatura média Obeso Ombros largos

Todos os ajustes no 
mínimo

Aumentar a altura 
do encosto e da 

profundidade do assento

Ligeiro ajuste 
comparativamente com 
as regulações efetuadas 

na origem

Aumentar a largura de 
assento e de encosto

Parte superior do encosto 
mais larga do que a base

Placa rígida/ Matrx  
(Reg. em tensão)

Placa rígida/ Matrx  
(Reg. em tensão)

 
Regulável em tensão

 
Regulável em tensão

Placa rígida/ Matrx  
(Reg. em tensão)

Anca larga Abdómen proeminente Região glútea 
proeminente

Cifose Lordose acentuada

Parte inferior do encosto 
mais larga que a superior

Encosto revertido para 
libertar espaço em torno 

dos ombros

Libertar espaço na 
base do encosto para 

acomodar a região glútea

1/3 médio do encosto 
mais solto e faixas mais 

tensas na base

1/3 inferior médio do 
encosto mais tenso 
e restantes faixas 

acompanham o formato 
em S da coluna



Oferece conforto e várias 
possibilidades de ajuste

A cadeira de rodas Rea Azalea é a escolha ideal 
para utilizadores moderadamente ativos ou 
mais passivos. O confortável sistema de assento 
permite que o utilizador altere o posicionamento 
de forma a chegar ao máximo de conforto 
em todas as situações. Todas estas excelentes 
características de condução tornam a Azalea na 
escolha ideal.

Basculação & reclinação tornam a 
vida confortável

A Rea Azalea e a Rea Azalea Assist têm uma 
unidade de assento que faz báscula até 25° e 
um encosto reclinável até 30°. A basculação 
da unidade de assento e reclinação de 
encosto podem ser ativadas manualmente ou 
eletricamente através do cuidador ou do próprio 
utilizador ao usar a opção elétrica. 

1. Peso de 
transporte aumenta 
4.2 kg se escolher 
a opção de 
basculação elétrica 
e reclinação

Rea Azalea & 
Rea Azalea  
Assist

   Rea Azalea

   Rea Azalea Assist

A cadeira de rodas de auto-
propulsão com roda grande 
traseira.

A versão de trânsito. A Rea 
Azalea Assist tem o mesmo 
chassis que a Rea Azalea 
mas com rodas traseiras mais 
pequenas.

Dados técnicos 
Para mais informação pré-venda sobre este produto, incluindo o manual de utilizador, por favor visite 
o site da Invacare Portugal.

Largura do 
assento 

Profundidade 
do assento 

Altura do 
assento 

Altura do 
encosto 

Altura do apoio 
de braços 

Comprimento dos 
apoios de pernas 

Basculação Ângulo do 
encosto 

Azalea / 
Assist

390-440/  
440-490/ 
490-540 

(390-490/ 
440-540/ 

490-590 mm)

430 - 500 mm 400/450 mm Placa rígida do 
encosto:  

560-790 mm 
Encosto regulável 

em tensão:  
540-715 mm

240 - 360 mm 330 - 627 mm -1° to 23° 
(+1° to 25°)

0°-30°

Cor do chassis 

Cinza Azul Areia Vermelho Verde 
elétrico

Largura total Altura total Comprimento 
total incluindo o 

apoio de pernas 

Peso total Peso max. 
utilizador 

Peso de 
transporte 

Crash test Inclinação máxima 
para uso de travão 

de parque 

Azalea / 
Assist

Larg. assento  
+ 220 mm 

(Larg. assento  
+ 230 mm)

900-1250 mm 950 - 1035 mm 34 kg 
(Larg. assento 

440 mm) 

Max 135 kg 16,5 kg 1 ISO 7176-19 7°

Estofo do encosto 

Dartex preto 
TR26

Veludo preto 
TR35

Preto spacer 
TR36



Função de basculação no espaço 
assegura estabilidade ao utilizador 

Desenvolvida para utilizadores que procuram 
uma unidade de assento personalizada em 
combinação com uma cadeira de rodas de alta 
qualidade. A Rea Azalea Base foi desenvolvida 
através do modelo standard Rea Azalea e 
beneficia das mesmas vantagens de resistência 
e do mecanismo único de transferência de peso. 
A característica chave da “Base” é a função 
de basculação no espaço - um mecanismo de 
transferência de peso que assegura estabilidade 
para o utilizador quando basculado.

1. Para uma largura de assento de 340 mm
2. Crash test em configurações específicas
3.  Peso de transporte aumenta 4.2 kg se escolher a opção de 

basculação elétrica e reclinação

Rea Azalea Base 

   Rea Azalea Base

Ideal para utilizadores que 
precisam de uma cadeira 
estável, segura e com conforto 
personalizado. A base tem 
compatibilidade cruzada com 
os restantes modelos Rea 
Azalea (exceto o suporte de 
tronco).

Dados técnicos 

Para mais informação pré-venda sobre este produto, incluindo o manual de utilizador, por favor visite 
o site da Invacare Portugal.

Cor do chassis 

Largura do 
assento 

Profundidade 
do assento 

Altura do 
assento 

Altura do 
encosto 

Altura do apoio 
de braços 

Comprimento 
dos apoios de 

pernas 

Basculação Ângulo do 
encosto 

Azalea 
Base

340/390/ 
440/490 mm  

(+ 50/100 mm)

380 - 450 mm 1 
430 - 500 mm

400/450 mm 600 1 /  
700 mm

240 - 360 mm 330 - 627 mm -1° to 23°  
(22 / 24“) 

(+1° to 25°) (16“)

0° - +30°

Largura total Altura total Comprimento 
total incluindo o 

apoio de pernas 

Peso total Peso max. 
utilizador 

Peso de 
transporte 

Crash test Inclinação 
máxima para 

uso de travão de 
parque 

Azalea 
Base

Larg. assento + 
220 mm 

(Larg. assento + 
230 mm)

1300 1 /  
1400 mm

950 - 1035 mm 20 kg Max 135 kg 15 kg 3 ISO 7176-19 2 7°

Cinza Azul Areia Vermelho Verde 
elétrico



Rea Azalea Minor – Desenvolvida para adultos 
de baixa estatura e jovens adolescentes

A Rea Azalea Minor foi desenvolvida para utilizadores 
que requerem uma largura e profundidade de assento 
reduzidas. Desenvolvida a partir da Rea Azalea, a Azalea 
Minor conjunga todas as vantagens de uma cadeira de 
rodas com basculação, fiável e com um mecanismo único 
de transferência de peso. Disponível em 5 cores de chassis 
e com encosto fixo ou regulável em tensão. 

Rea Azalea Tall - Não há limites para o 
conforto dos utilizadores de alta estatura

A Rea Azalea Tall foi especialmente desenvolvida para 
ir ao encontro das necessidades dos utilizadores de alta 
estatura que requerem uma cadeira com basculação e 
maior suporte da unidade de assento. Desenvolvida a partir 
da Rea Azalea, a Azalea Tall conjunga todas as vantagens 
de uma cadeira de rodas com basculação, fiável e com um 
mecanismo único de transferência de peso. 

Rea Azalea Tall & 
Rea Azalea  
Minor

   Rea Azalea Minor

   Rea Azalea Tall

Os punhos de 
empurrar são 
ajustaveis em ângulo e  
altura, aumentando o 
conforto do cuidador.

A Rea Azalea Tall está 
no topo da sua classe 
no que respeita ao 
conforto e estabilidade.

Dados técnicos 

Para mais informação pré-venda sobre este produto, incluindo o manual de utilizador, por favor visite 
o site da Invacare Portugal.

Largura do 
assento 

Profundidade 
do assento 

Altura do 
assento 

Altura do  
encosto 

Altura do apoio 
de braços 

Comprimento 
dos apoios de 

pernas 

Basculação Ângulo do 
encosto 

Azalea 
Tall

390-450/440-
500/490-550 mm 

(390-490/440-
540/490-590 mm)

480 -  
550 mm

500 mm Placa rígida do encosto:  
560 - 790 mm 

Encosto regulável em 
tensão: 540 - 715 mm

240 - 360 mm 330 - 627 mm -1° to 23° 
(+1° to 25°)

0° - 30°

Azalea 
Minor

340 - 440 mm 380 - 450 mm 400/450 mm 550 - 650 mm 240 - 360 mm 330 - 627 mm +1° to 25° 0° - 30°

Largura total Altura total Comprimento 
total incluindo o 

apoio de pernas 

Peso total Peso max. 
utilizador 

Peso de 
transporte 

Crash test Inclinação máxima 
para uso de travão 

de parque 

Azalea 
Tall

Larg. assento + 
220 mm 

(L. a. + 230 mm)

1000 - 1300 mm 950 - 1085 mm 34 kg 
(Larg. assento 

440 mm)

Max 135 kg 18,7 kg 1 ISO 7176-19 7°

Azalea 
Minor

L. a. + 220 mm 
(L. a. + 230 mm)

900 - 1250 mm 900 - 970 mm 32 kg Max 75 kg 14,5 kg 1 ISO 7176-19 7°

1. Peso de 
transporte aumenta 
4.2 kg se escolher 
a opção de 
basculação elétrica 
e reclinação

Cor do chassis 

Cinza Azul Areia Vermelho Verde 
elétrico

Estofo do encosto 

Dartex preto 
TR26

Veludo preto 
TR35

Preto spacer 
TR36


