Alu Lite

Uma forma mais leve
de movimento

Trusted Solutions,
Passionate People®

A Alu Lite da Invacare é a
cadeira de entrada na gama
de cadeiras manuais. A
construção extremamente
leve em alumínio desta
cadeira de rodas de trânsito
torna-a extremamente fácil
de manobrar mesmo para
as pessoas mais idosas, ao
mesmo tempo que a torna
muito fácil de transportar.

Fácil de transportar e arrumar
Sendo extremamente leve (chassis em alumínio) compacta e dispondo
de um encosto rebatível, a Invacare Alu Lite é extremamente fácil de
manusear. Pode-se simplesmente retirar os apoios de pés, dobrar as
costas, encartar o chassis e guarda-la em qualquer sítio.
Empurrar? Sem qualquer problema!
O manuseamento geral de uma cadeira é crucial e por isso a Alu Lite
foi desenvolvida de forma a ser fácil de manobrar no interior e exterior
de casa. Graças à sua reduzida dimensão geral a utilização em sítios
estreitos nunca será um problema.

Opções e Características

Encosto dobrável

Patins rebatíveis

Reduz a dimensão
total da cadeira
quando está
dobrado tornando a
cadeira mais fácil de
transportar e arrumar.

Os patins rebatem
como demonstrado e
o apoio de pernas é
destacável permitindo
um acesso mais fácil à
cadeira.

Chassis de encartar /
Travões de parque
O chassis é de encartar
para um transporte
mais fácil. Os travões
4 rodas maciças
são fáceis de acionar.
Pressionando para
baixo, a travagem
fica ativa (travão de
parque).

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

Invacare Alu Lite

Invacare Alu Lite

Largura do
assento

Profundidade
do assento

Altura do
assento

Altura do
encosto

Altura do apoio
de braços

410 / 460 mm

430 mm

490 mm

450 mm

230 mm

Largura total

Altura total

520 / 570 mm

945 mm

Cor do chassis
Azul

Comprimento
Comprimento
total incluindo o
total sem o
apoio de pernas apoio de pernas

1030 mm

760 mm

Comprimento
dos apoios de
pernas

Ângulo do
assento

Ângulo do
encosto

340 - 460 mm

3°

0°

Peso total

Peso max.
utilizador

Peso da parte
mais pesada

12 kg

100 kg

10,2 kg

Estofo
Nylon Preto

149

