
Pålitelighet møter komfort   
Hos Invacare® forstår vi at alle er forskjellige og at brukere har 
individuelle behov når det gjelder rullestolens innstillinger. spesielt er 
det viktig at rullestolen kan tilpasses i sete – og ryggområdet for å bidra 
til at brukeren opprettholder optimal stabilitet. Dette er det tatt hensyn 
til i den nye modellen av Rea Clematis. 

* Prisforhandlet:
■ Post 11: Komfort

 

Clematis ®



Jevn vektfordeling  

Rullestolen er utstyrt med tilt, noe som gir 
brukeren en rekke posisjonsmuligheter. 
når setet tiltes vil trykkområdet skifte 
mellom setet og ryggen, og dermed 
virke forebyggende mot decubitus. 

Stabil sitteposisjon 

Rea Clematis er også utstyrt med en 
vinkelregulerbar rygg som gir bedre rom 
ved hofteområdet for økt komfort. For 
best mulig posisjon bør dette brukes 
sammen med setetilten for å hjelpe 
brukeren til å stabilisere holdningen, og 
for å gi større rom for andre bevegelser. 

Det er to farget spaker for 
å betjene ryggvinkling og 
setetilt. Begge spakene er nært 
håndtaket slik at de er lette å nå 
for ledsager. 

Armlen med vinkel
Formen på armlensputene gir 
mulighet til full setetilt og for god 
armstøtte når setet er tiltet.

Ryggrør 
Ryggen er festet til avrundet 
ryggrør med klemmer. Ryggen 
kan tas av ved å løsne fire 
skruer. 

Egenskaper og valg

Clematis®



Vinkelregulerbare benstøtter 
med justerbare fotplater. 
lengdekompanserende ved 
vinkling av benstøtten.

Flo-formet setepute
Det avrundede Flo-form setet er 
laget av Dartex® og gir optimal 
støtte når du sitter.

Dybdejusterbart sete 
setedybden er justerbar.

Egenskaper og valg

Forlengelse av setebredde 
setebredden kan justeres maks. 2 cm ved hjelp av avstandsstykker.

Sidestøtte i et nytt design
sidestøtten er nå utformet for 
å passe bedre. Den er også 
tilgjengelig som utsvingbar. 

Clematis®



Rammefarge

Overtrekk

Tekniske data

Rea Clematis 390, 440,  
490 mm 

+ 20 mm med 
avstandsstykker

420 - 480 mm 400 - 450 mm 1 600 - 710 mm 1,2 230 - 340 mm 1 400 - 520 mm

setebredde  
+ 210 mm

960 - 1120 mm 2 1120 - 1480 mm

–1° - +19°

30 / 32 / 33,5 kgMax 125 kgRea Clematis

Rea Clematis

–1° - +32° transportvekt  
20,5 / 21 / 21,5 kg 3

transport 
Dimensjoner 4

Rea Clematis overholder Iso 7176-19 spesifikasjoner. 
Bemerk at det kan være spesielle betingelser med hensyn 
til tilbehør. For detaljerte opplysninger om transport i bus 
eller bil sittende i rullestolen vennligst konsulter følgende 
sider på våre nettsider: www.invacare-rea.com under 
Rea. 

Grå

sort dartex

1/ Målt fra seteplate
2/ Inkluderer ikke nakkestøtte eller kjørehåndtak
3/  Inkluderer ikke bakhjul, nakkestøtte, armstøtte, 

benstøtte, sidestøtte eller pute
4/   Bredde 390 (h 595 x l 840 x 585 mm)       

Bredde 440 (h 595 x l 840 x 635 mm)        
Bredde 490 (h 595 x l 840 x 685 mm)

Clematis®

Standard konfigurasjon: 
■  setetilt og vinkelregulerbar rygg med gassfjær
■  Høydejusterbar rygg med formet ryggpute 

laguna
■  Høyderegulerbar nakkestøtte
■  Justerbar setedybde
■  lengdejusterbar og vinkelregulerbar benstøtte
■  Dybde- og vinkeljusterbare fotplater med 

hælkapper
■  Drivhjul 24" kompakte dekk
■  svinghjul 8" medium hard 
■  Høyderegulerbare kjørehåndtak
■  Høydejusterbare armlen med mykt langt polster, 

Ducktail
■  løftepunkter er avmerket
■  Rammefarge: Grå 


