
Coletes com ajuste multi-direcional
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Os novos coletes estão agora disponíveis com ajuste multi-direcional. Não precisa de escolher 
entre ajuste posterior e ajuste anterior - a nova faixa é ajustável em multi-direções! Fácil de montar 
e alterar o ajuste conforme as necessidades do utilizador. Simples de encomendar e menos 
complicações na hora de ajustar.

Sistemas de montagem atualizados!
Os coletes com o novo ajuste multi-direcional 
vêm fornecidos com quatro dos novos 
sistemas de montagem de alta resistência. 
Escolha a partir do Flat-Mounts™ ou        
Cinch-Mounts™.

Os sistemas de montagem também estão 
disponíveis em separado em 2 packs.

Flat-Mount™  Cinch-Mount™

Os novos sistemas 
de montagem 2 
pontos Flat-Mount 
facilitam o ajuste 
do comprimento do 
cinto após a 
montagem, e são 
agora 
dimensionados 
para ajustar com 
parafusos M6.

A nova argola com 
costura reforçada e 
colorida e o fecho com 
sistema dentado 
funcionam para ajuste 
da faixa e asseguram a 
fiabilidade do ajuste 
(patente pendente).

Fixe as faixas na fivela do 
colete de ombros 
almofadado. Inverta 
facilmente a direção da faixa 
entre ajuste posterior e 
anterior.

PivotFit™ • Stayflex™ • Trimline

Ajuste anterior Ajuste posterior



Stayflex™ Standard, com fecho

Tam. Código

S SH350S

M SH350M

L SH350L

XL SH350XL

Stayflex™ Standard, sem fecho

Tam. Código

XS SH351XS

S SH351S

M SH351M

L SH351L

XL SH351XL

Colete Stayflex™ 
Proporciona aos utilizadores de cadeira de rodas controlo firme do tronco sem sacrificar os movimentos confortáveis do ombro. 
Patenteado, o colete apresenta dois tipos de tecido, um central que combina rigidez sem comprometer o conforto e as faixas 
superiores e inferiores que combinam elasticidade e resistência. Esta combinação confere o máximo de estabilidade e minimiza o 
risco de estrangulamento. Os materiais cuidadosamente selecionados equilibram da forma ideal a estabilidade e flexibilidade e a 
resistência das fivelas estão asseguradas, além de serem fácéis de instalar e ajustar.

Stayflex™ Narrow, com fecho

Tam. Código

M SH360M

L SH360L

XL SH360XL

Stayflex™ Narrow, sem fecho

Tam. Código

M SH361M

L SH361L

XL SH361XL

Coletes com ajuste multi-direcional: tipos & códigos

Colete em H Pivotfit™

O design avançado do colete de tronco distribui a pressão ao longo de uma área 25% maior do que um colete tradicional em H. As 
almofadas com o contorno do corpo proporcionam suporte e conforto ideais. A faixa localizada abaixo do esterno reduz o risco 
de estrangulamento e melhora a ajustabilidade. A versão standard é ideal para postura de cifose ou rotação do tronco; a Dynamic 
permite mais movimento do tronco. 

PivotFit™ Standard

Tam. Código

XXS SH290XXS

XS SH290XS

S SH290S

M SH290M

L SH290L

XL SH290XL

PivotFit™ Dynamic

XXS SH295XXS

XS SH295XS

S SH295S

M SH295M

L SH295L

XL SH295XL

Colete Trimline
Combina duas faixas ajustáveis e 
almofadadas para retração dos ombros. 
Confortável para utilizadores com 
assimetrias, mantem o peito livre para 
maior liberdade de movimentos.

Tam. Código

M SH235M

L SH235L

XL SH235XL

Tam. Código




