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Rea® Clematis PRO Stock
Codigo ISO ISO 12.22.03 / ISO 12 22 18 - Cadeira de rodas de posisionamento com chassis em aço de cor bege pérola 
equipada com sistema de basculação de 25º, reclinação de encosto 30º por pistão pneumático, unidade de assento 
rígida, regulável em profundidade (420-500mm) com almofada Flo Shape com espuma com recorte para estabilidade 
pélvica e informação de alinhamento, encosto rígido ajustável em altura equipado com almofada Laguna com contorno 
lateral ligeiro, estofos em tecido impermeável a líquidos e permeável a vapores de fácil higienização, apoios de pernas 
com sistema de reclinação em ângulo, estrutura em alumínio, suporte de gêmeos almofadados (ajustáveis em altura 
e profundidade) e apoios dos pés multi-reguláveis; Apoio de braços extraíveis e reguláveis em altura e profundidade 
com nova almofada com contorno envolvente e suporte do cotovelo; Rodas traseiras de 12“ ou 24“ maciças ou 24“ 
pneumáticas, todas pretas e com sistema de extração fácil; aros motores de alumínio nas rodas de 24“; travões de pé nas 
versões de trânsito, rodas anti-volteio com sistema rebativel, punhos no encosto ajustáveis em altura; Altura de Assento 
ajustável (400-450mm, fornecido a 450mm)

Apoio de cabeça almofadado com barra multiregulavel (opcional) e ampla gama de acessórios disponíveis (suportes de 
tronco, mesas, apoio de cabeça, almofada abdutora, etc): consultar códigos e preços na tabela abaixo.

3 Larguras de Assento disponíveis (390, 440 ,490 mm), com possibilidade de ajuste (+2 cm) através dos apoios de braço.

Peso máximo de utilizador : 135 kg

Rodas traseiras de 24“ maciças, pretas, com sistema de extração fácil
DV1661556 Largura de Assento 39 cm, rodas. 8" maciças, rodas traseiras de 24" maciças. 1023,75

DV1661557 Largura de Assento 44 cm, rodas. 8" maciças, rodas traseiras de 24" maciças. 1023,75

DV1661558 Largura de Assento 49 cm, rodas. 8" maciças, rodas traseiras de 24" maciças. 1023,75

Rodas traseiras 24“ pneumáticas, pretas, com sistema de extração fácil

DV1661559 Largura de Assento 39 cm, rodas. 8" maciças, rodas traseiras de 24" 
pneumáticas, pretas 1023,75

DV1661560 Largura de Assento 44 cm, rodas. 8" maciças, rodas traseiras de 24" 
pneumáticas, pretas 1023,75

DV1661566 Largura de Assento 49 cm, rodas. 8" maciças, rodas traseiras de 24" 
pneumáticas, pretas 1023,75

Rodas traseiras de 12“ maciças, pretas, com sistema de extração fácil
DV1662206 Largura de Assento 39 cm, rodas. 8" maciças, rodas traseiras de 12" maciças 1023,75

DV1662392 Largura de Assento 44 cm, rodas. 8" maciças, rodas traseiras de 12" maciças 1023,75

DV1662393 Largura de Assento 49 cm, rodas. 8" maciças, rodas traseiras de 12" maciças 1023,75

ACESSÓRIOS (entregues separadamente , sem montagem na cadeira) 

AP1663114 Almofada Abdutora com sistema de fixação unidade de assento e manípulo 
para extração 110,25

AP1648803 Almofada de Apoio de Braço hemi com contorno lateral e suporte cotovelo, 
esquerdo 89.25

AP1648804 Almofada de Apoio de Braço hemi com contorno lateral e suporte cotovelo, 
direito 89.25

AP1667778 Kit de Rodas 12" maciças, com travões de pé 189,00

AP60122729 Apoio Cabeça envolvente com ajuste bilateral, com manipulos de ajuste em 
ângulo e barra vertical com peça de memória 178.50

AP1666582 Apoio Cabeça envolvente com suporte da região facial (tempero-mandibular), 
com manipulos de ajuste em ângulo e barra vertical com peça de memória 199.50

AP60122046 Apoio de pescoço, simples, com manipulos de ajuste em ângulo e barra 
vertical com peça de memória 47.25

AP1552651 Suporte Lateral de Tronco, fixo, com kit de montagem no encosto, ajustável 
em altura e largura, almofadado com tecido PU TR26, ESQUERDO 78.75

AP1552652 Suporte Lateral de Tronco, fixo, com kit de montagem no encosto, ajustável 
em altura e largura, almofadado com tecido PU TR26, DIREITO 78.75

AP1552655
Suporte Lateral de Tronco, multiajustável em ângulo,rebatível, com kit de 
montagem no encosto, ajustável em altura e largura, almofadado com tecido 
PU TR26, ESQUERDO

89.25

AP1552656
Suporte Lateral de Tronco, multiajustável em ângulo,rebatível, com kit de 
montagem no encosto, ajustável em altura e largura, almofadado com tecido 
PU TR26, DIREITO

89.25

AP1570748
Mesa completa transparente, tam. M, para largura de assento 39cm, com 
kit de fixação nos apoios de braço (para bloqueio da mesa deve escolher 
também o item AP1572460)

157.50

AP1570749
Mesa completa transparente, tam. L, para largura de assento 44cm, com kit de 
fixação nos apoios de braço (para bloqueio da mesa deve escolher também o 
item AP1572460)

157.50
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AP1570775
Mesa completa transparente, tam. XL, para largura de assento 39cm, com 
kit de fixação nos apoios de braço (para bloqueio da mesa deve escolher 
também o item AP1572460)

157.50

AP1667776 Semi tabuleiro, transparente, rebatível, com kit de instalação para o apoio de 
braço do lado esquerdo 105,00

AP1667777 Semi tabuleiro, transparente, rebatível, com kit de instalação para o apoio de 
braço do lado direito 105,00

AP1604625 Almofada para Semi-Tabuleiro 78.75

AP1572460 Kit Fixação p/ Mesa (NC com Semi-Tabuleiro) 15.75

AP1440897 Suporte de Soro,  completo (obrigatório pedir apoio de pescoço/cabeça) 78.75

AP1551066 Cinto Pélvico não almofadado 47.25

AP1667780 Protetores de Raios para roda 24", par 105,00

SP1663121 Kit transporte dianteiro (unidade); Nota: para a cadeira ser transportada em 
segurança precisa de 2 unidades dianteiras e 2 unidades traseiras 18,00

SP1663122 Kit transporte traseiro (unidade); Nota: para a cadeira ser transportada em 
segurança precisa de 2 unidades dianteiras e 2 unidades traseiras 18,00
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