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Rea® Clematis® E-tilt
Codigo ISO 12 22 08 - Cadeira de rodas com chassis em aço 
equipado com sistema de basculação elétrica de 20º regulado 
por comando ergonómico, reclinação de encosto 30º por pistão 
pneumático, unidade de assento e encosto rígido equipado com 
almofadas de  encosto e assento em espuma de conforto e alta 
resiliência, estofos cinza tecido dartex, apoios de pernas reguláveis 
em ângulo com estrutura em alumínio, suporte de gêmeos 
almofadados e apoios dos pés multi-reguláveis em altura, anguloe 
profunidade; Apoio de braços almofadados extraíveis e reguláveis 
em altura e profundidade; Apoio de cabeça almofadado com barra 
multiregulavel; Rodas traseiras de 24“ maciças, com aros motores 
de alumínio e eixo de extracção rápida;cor cinza pérola 
Peso máximo do utilizador: 125 kg.

Rea® Clematis E-tilt

1662793

Largura de assento 44cm; altura de assento 45cm, rodas dianteiras 
de 200x45 mm maciças, rodas traseiras de 24“ maciças, encosto 
rígido com almofada com contorno anatomico ligeiro, almofada de 
assento plana, apoios de braço almofadados e apoios de pernas 
regulaveis em ângulo

 1275,00

ACESSÓRIOS

1552656 Ap. lateral de tronco rebatível dtº - Dartex - regulável em altura (c/ 
kit de montagem) 85,00

1552655 Ap. lateral de tronco rebatível esqº - dartex - regulável em altura (c/ 
kit de montagem) 85,00

1552652 Ap. lateral de tronco fixo Dto. - dartex (unidade dtº ou esqº) - reg. 
em altura e ângulo (c/ kit de montagem) 75,00

1552651 Ap. lateral de tronco fixo Esq. - dartex (unidade dtº ou esqº) - reg. 
em altura e ângulo (c/ kit de montagem) 75,00

1508848 Apoio de pescoço 45,00

1446559 Apoio de cabeça envolvente 170,00

1559963 Hardware para fixação de coletes (TEM de selecionar um Ap. 
Cabeça) 50,00

SP1449897 Separador de coxas redondo 105,00

AP1493220 Almofada hemiplégico esquerdo  Não é compativel com mesa de 
apoio 110,00

AP1493219 Almofada hemiplegico direito  Não é compativel com mesa de apoio 110,00

SP1570748 Mesa extraível para largura de 39 cm (inclui Kit de fixação) 150,00
SP1570749 Mesa extraível para largura de 44 cm (inclui Kit de fixação) 150,00

SP1570775 Mesa extraível para largura de 49 cm (inclui Kit de fixação) 150,00

1415416 Kit Bloqueio para Mesa 15,00

1551066 Cinto Pélvico 45,00

1440897 Suporte de soro completo 35,00

PREÇO TOTAL

Código Descrição P.R.P. €

Encosto 
Laguna

1552656

1552651

1508848

1446559

sp1449897

AP1493219/AP1493220

SP1570748/SP1570749 / 
SP1570775

Rea®  Clematis® E-tilt
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