
BREEZY  
PREMIUM
DURADOURA,  
RESISTENTE E ROBUSTA



Configuração com opções

DURADOURA,  
RESISTENTE E ROBUSTA
A fiel companheira de vida!
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DETALHES QUE MARCAM A DIFERENÇA
Breezy Premium é uma cadeira verdadeiramente confortável, oferecendo funções muito variadas que tornam 
a vida mais fácil. Todos os elementos foram cuidadosamente desenhados para oferecer uma cadeira de 
confiança, ultra resistente e duradoura. Para oferecer, em definitivo...um produto Premium! Detalhes como a 
alavanca dos travões com pega ergonómica, os apoios para os braços com almofadado              
confortável e a possibilidade de os regular em altura, ou a alavanca de movimentação dos apoios      
de pés de grandes dimensões, fazem da Breezy Premium uma cadeira que causa sensação.

COM O MELHOR SERVIÇO
Para além do mais, com a confiança e a certeza de contar com o melhor e o mais rápido serviço de pós-venda: 
disponibilidade total em trocas e de peças, prazo de entrega imediato (24 horas) e a possibilidade de 
realizar inúmeras e incríveis personalizações como, por exemplo, serigrafias nos tecidos.

Travão com pega ergonómica e pastilha de 
travão otimizada para uma travagem 
segura.

Apoios para braços rebatíveis através de 
uma alavanca de grandes dimensões, com 
fixação traseira reforçada, e almofadas 
macias. Ajustáveis em comprimento com a 
utilização de ferramentas.

Apoios de pés desmontáveis, rebatíveis e 
resistentes, com alavanca de travão cómoda, 
acessível e ergonómica. Plataformas ajustadas 
à largura da cadeira.
.

DURABILIDADE 
Breezy Premium, é a melhor aliada que poderia desejar! Uma cadeira de outra geração, desenhada 
ao detalhe para perdurar no tempo graças à sua incrível resistência, robustez e ergonomia. A 
sua estrutura em aço de elevada qualidade e resistência garante uma funcionalidade sem igual no 
dia-a-dia, convertendo-a numa cadeira de total confiança.

A CADEIRA EM AÇO COM RESISTÊNCIA E DURABILIDADE SINGULARES
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3 TIPOS DE ENCOSTO

AJUSTÁVEL – DISTÂNCIA ENTRE RODAS 
Alterando a posição do encaixe do eixo da roda traseira, permite ajustar a 
distância entre as rodas dianteiras e traseiras. Consegue-se assim aumentar 
ou diminuir o comprimento da cadeira em função do raio de viragem que se 
pretende obter. Ao diminuir o raio de viragem, consegue-se uma cadeira mais 
ativa, e aumentando-o, obtém-se uma cadeira mais estável.

Eixo avançado
Posição Std. do centro 
de gravidade (+25mm)
Cadeira mais ativa

Eixo recuado
Centro de gravidade        
-50mm, cadeira mais estável

3 ALTURAS DE ASSENTO AO SOLO DISPONÍVEIS
A Breezy Premium permite selecionar até 3 alturas do assento ao solo 
diferentes (50,5, 48 ou 45,5 cm). A altura varia em função das rodas 
dianteiras e traseiras que se instalem e das suas posições na forqueta.

 

Encosto Standard Encosto Reclinável Encosto Partido

A MELHOR SELEÇÃO

Possibilidade de escolher entre 3 modelos diferentes 
em função do tipo de encosto desejado (Standard, 
Partido ou Reclinável). Para além disto, existe também 
a opção de escolher entre 4 cores atuais para 
agradar a todos os gostos, contando ainda com uma 
ampla gama de acessórios disponíveis para 
adaptar a cadeira às necessidades específicas de cada 
utilizador.

GAMA DE CORES
4 colores disponibles para cada uno de los modelos.

Verde musgo Vermelho rubi Azul marinho Gris selénio
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CONFORTO SEM LIMITES

COMPRIMENTO TOTAL REDUZIDO
O desenho único da parte frontal e a posição das rodas 
traseiras permitem obter dimensões incrivelmente 
compactas. Ao retirar os apoios de pés, consegue-se 
um comprimento total de apenas 76,5 cm. É bastante 
útil, por exemplo, para aceder com a cadeira aos 
elevadores.

NUMEROSAS OPÇÕES DISPONÍVEIS
A Breezy Premium adapta-se às necessidades dos diferentes utilizadores. E 
para isso, oferece uma extensa gama de opções e acessórios, com o 
objetivo de adaptar a cadeira às necessidades específicas de qualquer pessoa.

• Assentos e encostos anatómicos
• Tecido antitranspirável Vented
• Plataformas de alumínio ajustáveis 

em ângulo
• Apoios de pés eleváveis e rebatíveis
• Plataforma única
• Apoios de cabeça
• Travões de tambor
• Suporte para soro
• Suporte para canadianas

• Alargador de travão
• Sistema duplo amputado
• Rodas anti capotagem
• Rodas de trânsito
• Porta garrafas
• Mesa
• Cintos
• Mochila...
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CONFIGURAÇÃO STANDARD 
• Cadeira articulada em aço, com encosto Standard 
• Tecido de Nylon
• Apoios de abraços almofadados, rebatíveis para trás e reguláveis em profundidade (com 

utilização de ferramentas) 
• Apoios de pés Standard a 70º, rebatíveis e desmontáveis
• Rodas traseiras Sport
• Cores: verde musgo, vermelho rubi, azul marinho ou cinza selénio

Configuração Standard

ENCOSTO  
STANDARD
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BREEZY PREMIUM COM ENCOSTO 
STANDARD,RODAS TRASEIRAS 
MACIÇAS DE 12“ E TECIDO 
ANTITRANSPIRÁVEL VENTED
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ENCOSTO  
RECLINÁVEL
CONFIGURAÇÃO STANDARD 
• Cadeira articulada em aço, com encosto reclinável até 60º
•  Tecido de Nylon
• Apoios de braços em forma de T, ajustáveis em altura e profundidade 

(com a utilização de ferramentas) e desmontáveis 
• Apoios de pés Standard a 70º, rebatíveis e desmontáveis
• Rodas traseiras Sport
• Cores: verde musgo, vermelho rubi, azul marinho ou cinza selénio

Configuração Standard com
apoio de cabeça em tecido e eixos de desmontagem rápida (opcionais)
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BREEZY PREMIUM COM CONFIGURAÇÃO 
OPCIONAL E ACESSÓRIOS  
• Rodas traseiras maciças de 12“
• Apoios de braços em forma de T, ajustáveis em altura e profundidade 

(com a utilização de ferramentas) e desmontáveis 
• Assento Anatómico
• Encosto Anatómico 
• Apoio de cabeça em skay 
• Apoios de pés eleváveis
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ENCOSTO  
PARTIDO
CONFIGURAÇÃO STANDARD
• Cadeira articulada em aço, com encosto partido que se dobra pelo meio 

para guardar e transportar com maior comodidade 
• Tecido de Nylon
• Apoios de abraços almofadados, rebatíveis para trás e reguláveis em 

profundidade (com utilização de ferramentas) 
• Apoios de pés Standard a 70º, rebatíveis e desmontáveis
• Rodas traseiras Sport
• Cores: verde musgo, vermelho rubi, azul marinho ou cinza selénio

Configuração Standard  
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BREEZY PREMIUM COM 
ENCOSTO PARTIDO E 
RODAS TRASEIRAS 
MACIÇAS DE 12“

Breezy Premium
 fechada
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OPÇÕES E
ACESSÓRIOS

Apoios de braços em forma de T reguláveis em altura 
(com utilização de ferramentas)

Apoios de braços ajustáveis em altura Punhos reguláveis em altura

APOIOS DE BRAÇOS

APOIOS DE PÉSTECIDOS

 Apoios de pés eleváveisPlataformas de alumínio reguláveis em ânguloPlataforma únicaTecido transpirável Vented
 

ENCOSTO

APOIOS DE CABEÇA

Apoio de cabeça skay
com encosto anatómico

Apoio de cabeça anatómico com  
encosto anatómico

Apoio de cabeça anatómico com
encosto de tela

Apoio de cabeça skay com encosto em tecido
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Assento anatómico
com receptáculo para 
fins sanitários

Cunha abductora

Encosto 
anatómico

Assento anatómico sem 
receptáculo para fins sanitários

ANATÓMICOS E CINTOS

Cinturón

Modelo Breezy Premium com encosto
reclinável e conjunto de anatómicos
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RODAS

Rodas dianteiras 
maciças de 6“

Roda traseira Sport 24“ 
(pneumáticas ou maciças)

Eixo de desmontagem rápido 
para rodas traseiras

Rodas dianteiras 
maciças de 8”x2”

Rodas dianteiras
pneumáticas de 8”x2” 

TRAVÕES

Roda traseira com raios de 24” 
(maciça ou pneumática) ou 
pneumática de 22”

Rodas traseiras de 12” 
(pneumáticas ou maciças)

Alargador de travão Travão de tambor para roda de 24” e 12”
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DIVERSOS

Suporte para soro

Rodas de trânsito

Suporte para canadianas

Rodas anti capotagem

Porta garrafa de oxigénio

Sistema duplo amputado

Mochila Porta documentos Mesa

Outras opções: sistema de hemiplégico, apoios de pés curtos, apoios de pés fixos, sistema contra o dobragem...
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Largura do assento 37 / 40 / 43 / 46 / 49 / 52  cm

Profundidade do assento 42 cm

Altura do assento     50,5 cm  
(48 ou 45,5 cm com rodas de 22 e 6“)

Altura do encosto 44,5 cm (82 cm com encosto reclinável e 
apoio de cabeça)

Largura total Largura do assento + 19 cm (rodas de 24“)

Largura do assento + 16,5 cm (rodas de 12“)

Comprimento total 
com rodas de 24“

103 cm (76,5 cm sem apoios de pés)

Comprimento total 
com rodas de 12“

95 cm (68,5 cm sem apoios de pés)

Comprimento total 
modelo reclinável

113 cm  
(87,5 cm sem apoios de pés)

Comprimento total do 
modelo reclinável com 
rodas de 12“

105 cm  
(79,5 cm sem apoios de pés)

Altura total 94 cm (128 cm com encosto reclinável e 
apoio de cabeça)

Ângulo do assento 3º 

Ângulo do encosto 8°

Cores Verde musgo, vermelho rubi, azul marinho e 
cinza selénio

Peso máximo do 
utilizador

125 kg 

Peso Desde 16.5 kg (cadeira completa)*

Largura fechada                                                  31 cm

Para obter mais informações sobre opções e disponibilidade, por favor consulte a folha de pedido.
Os nossos produtos estão em constante processo de melhoria, pelo que a Sunrise Medical reserva-se no direito de modificar o desenho dos mesmos e as 
especificações indicadas sem aviso prévio.

*  Modelo Breezy Premium Configuração standard, largura 37. 
Tolerância de Fábrica: +/- 1 cm

Sunrise Medical S.L

Polígono Bakiola, 41 
48498 Arrankudiaga 
Vizcaya, España
Tel.: 902 14 24 34  
Fax: 94 648 15 75 
www.SunriseMedical.pt
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