
Facturado a: Facturado a:

Nome: Nome:

Morada: Morada:

Localidade: Código postal: Localidade: Código postal:

Provincia: Provincia:

Tel: Fax: Tel: Fax:

Data do pedido:

Nº de pedido de Sunrise:

  = Standard  = Opção com custo  = Opção sem custo

Peso máximo utilizador:       125 kg

MODELOS
Encosto Standard

 Breezy Premium com encosto standard   (1)

Encosto Reclinável (não inclui apoios de cabeça)

 Breezy Premium com encosto reclinável e roda de 12"  (1)

 Breezy Premium com encosto reclinável e roda Sport de 24" (1)

Encosto Partido

 Breezy Premium com encosto partido

             CORES
 Verde musgo (apoios de pés e apoios de braços sempre em preto mate)

 Azul-marinho (apoios de pés e apoios de braços sempre em preto mate)

 Cinza antracite (apoios de pés e apoios de braços sempre em preto mate)

 Vermelho rubi (apoios de pés e apoios de braços sempre em preto mate)

              LARGURA DO ASSENTO
 37 cm

 40 cm

 43 cm

 46 cm

 49 cm

 52 cm

             TECIDO DO ASSENTO
 Assento standard de nylon (não possível com encosto anatômico)

 Assento anatómico sem receptáculo

 Assento anatómico com receptáculo

 Cunha separadora (só com assento anatômico sem receptáculo)

 Sem tecido de assento 

             TECIDO DO ENCOSTO
 Encosto standard de nylon

 Tecido transpirável vented (só com encosto standard)

 Encosto anatômico (não possível com encosto partido)(não possível com assento standard de nylon)

 Sem tecido de encosto

OPÇÕES DO ENCOSTO
 Encosto Standard

 Punhos reguláveis em altura (até 7 cm)

(apenas com encosto standard) (apenas com tecido de nylon)

              APOIOS DE CABEÇA
 Apoios de cabeça encosto reclinável (só com encosto reclinável)

 Apoios de cabeça de skay

 Apoios de cabeça anatômico

              RODAS DIANTEIRAS
 Maciças de 8" x 1" (não possível com rodas de 22")

 Maciças de 8" x 1" PU (não possível com rodas de 22")

 Maciças de 8" x 2" (recomendado para terrenos irregulares) (não com rodas de 22")

 Pneumáticas de 8" x 2" (não possível com rodas de 22")

 Maciças de 6" (apenas com 22")(para obter uma altura de assento ao solo inferior : 48 ou 45,5 cm)

(1) Seleccione na página 2 o tipo de roda

BZY100144

BZY100115

Os preços aqui referidos são Preços de Venda ao 
Público Recomendados sem IVA

BZY030122

BZY100143

BZY090001

BZYW052

BZYW037

BZYW040

BZYW043

BZYW046

BZY030010

BZY020005

BZY080003

BZY020004

BZY080001

BZY030000

BZY020002

BZY020003

BZY080004

BZYW049

BZY080002

BZY080000

BZY030004

BZY030005

BZY020000

BZY030003

BZY030006

BZY030002

BZY030008

BZY030009

s/c

s/c

s/c

s/c

s/c

s/c
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16,23 €

16,23 €

15,45 €

s/c

s/c

s/c

s/c

64,46 €

BZY030075

BZY030101

PVP

9,74 €

Std

11,90 €

91,93 €

s/c

170,13 €

Std

Std

Std

75,71 €

91,93 €

45,44 €

77,28 €

77,28 €

s/c

Premium
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BREEZY Premium
 = Standard  = Opção sem custo  = Opção com custo PVP

              RODAS TRASEIRAS
 Sport maciça de 24" (com raios de plástico)(não com rodas de 6") s/c
 Sport pneumática de 24" (com raios de plástico)(não possível com rodas de 6") s/c
 Com raios maciças de 24" (não possível com rodas de 6") 12,98 €
 Com raios pneumáticas de 24" (não possível com rodas de 6") 12,98 €
 Com raios pneumáticas de 22" (apenas com rodas de 6") 15,45 €

(para obter uma altura de assento ao solo mínima de 48 ou 45,5 cm)

 Maciças de 12" s/c

 Pneumáticas de 12" s/c

 Maciças com travões de tambor de 24" (não com encosto reclinável) 248,75 €

(não possível com eixo recuado) 

 Maciças com travões de tambor de 12" (não com encosto reclinável) 248,75 €
(não possível com eixo recuado) 

 Rodas 24" maciças com sistema de hemiplégico lado esquerdo 348,82 €

 Rodas 24" maciças com sistema de hemiplégico lado direito 348,82 €

              EIXO
 Eixo de desmontagem rápido para rodas traseiras 16,22 €

              APOIOS DE BRAÇOS
 Apoios de braços rebatíveis (não possível com encosto reclinável) Std

 Apoios de braços regulável em altura, rebatíveis (não possível com encosto reclinável) 117,62 €

 Apoios de braços em forma de T, rebatíveis (sempre com encosto reclinável) s/c

             APOIOS DE PÉS (Siempre en color negor mate)

 Apoios de pés standard a 70º Std

 Apoios de pés curtos (altura de assento a plataforma: 295-310 mm) 28,12 €

 Apoios de pés fixos (apenas para apoios de pés standard a 70º) 32,45 €

 Sem apoios de pés s/c

Apoios de pés eleváveis:
 Apoios de pés eleváveis Par 182,50 €

 Apoio de pés elevável direito (apoio de pés esquerdo: standard a 70º) 89,29 €

 Apoio de pés elevável esquerdo (apoio de pés direito: standard a 70º) 89,29 €

            PLATAFORMAS
 Plataformas standard de composite Std

 Plataformas ajustáveis em ângulo de alumínio (não possível com 37cm largura assento, nem eleváveis) 237,93 €

 Plataforma única (não possível com apoios de pés eleváveis) 93,64 €

             ACESSÓRIOS
 Mesa (1) 106,63 €

 Cinto 46 €

 Cinto 3 pontos de apoio 52,50 €

 Suporte soro (não possível com encosto reclinável) 43,26 €

 Suporte de soro com abraçadeira para montagem multiposições 36,05 €

 Suporte canadianas (não possível com encosto reclinável) 16,23 €

 Bomba 16,23 €

 Porta-balas de oxigénio (não possível com encosto reclinável) 76,16 €

 Rodizios de trânsito (apenas possível com eixo de desmontagem rápido)(não possível com rodas  traseiras de 12") 37,86 €
(não possível com encosto reclinável)

 Rodas antiqueda 45,11 €

 Eixo recuado com apoio de pés (não possível com encosto reclinável) 59,86 €
(não possível com rodas traseiras de 12", de 22", nem com travões de tambor)

 Eixo recuado sem apoio de pés (não possível com encosto reclinável) 42,50 €
(não possível com rodas traseiras de 12", de 22", nem com travões de tambor)

 Porta documentos 28,12 €
 Mochila 27,04 €
 Extensão de travão (não é possível com rodas com travões de tambor) 18,18 €
 Sistema contra o dobragem 21,63 €

BZY050007

BZY050099

BZY090004

BZY050009

BZY070000

BZY070001

BZY070003

BZY070004

BZY050008

BZY050001

BZY040054

(sempre com eixos de desmontagem rápida, não possível com rodas de 6", nem com rodas com travões de tambor)

BZY050002

BZY070002

BZY040052

BZY050004

BZY090011

BZY050003

BZY090008

Sistema de hemiplégico:

BZY040038

BZY070402
(sempre com eixos de desmontagem rápida, não possível com rodas de 6", nem com rodas com travões de tambor)

(almofadado ajustáveis en comprimento e altura com herramientas)

BZY090005

BZY090021

BZY050005

BZY090022

BZY090018

BZY090019

BZY090016

BZY090015

BZY070008

BZY090014

BZY070005

BZY070006

BZY070007

BZY070401

BZY050006

BZY090012

BZY090010

www.SunriseMedical.pt

BZY090006

(1) Com apoios de braços rebatíveis standard BZY040038 não possível com largura do assento 52 cm
     Com apoios de braços regulável em altura BZY040054 não possível com largura do assento 49 y 52 cm
     Com apoios de braços em forma de T BZY040052 não possível com largura do assento 49 y 52 cm

BZY090013

BZY090017
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Para mais informação
visite a nossa página web

BZY090007



          RODAS

          APOIOS DE BRAÇOS

         APOIOS DE PÉS

          ACESSÓRIOS

          ENCOSTO E TECIDOS

Encosto Standard Encosto partido Encosto reclinável
Anatómicos

Tecido transpirável vented

Punhos reguláveis em 
altura

Apoio de cabeça encosto 
reclinável Apoio de cabeça skay Apoio de cabeça anatómico

Rodas Sport Rodas com raios

Rodas 12"

Apoio de braços standard Apoios de braços em forma de T

Apoios de pés eleváveis

Plataformas Standard Plataformas de alumínio

Mesa

Porta-balas de 
oxigénio

Rodizios de trânsito

Rodas 
antiqueda

Extensão de travão

Sistema de hemiplégico

Apoio de braços regulável em altura

Suporte soro Suporte 
canadianas

Plataforma única

Porta 
documentos

Mochila

Rodas com travão de tambor


