
Imagens com configurações ilustrativas.

Linha Adulto 

Cadeira de Rodas Modelo

AVD alumínio reclinável

Cadeira de conforto com 

encosto reclinável.



Cadeira de Rodas Modelo

Informações Técnicas: 
• Construída em liga de alumínio aeronáutico temperado;

• Rolamentos blindados nas quatro rodas, inclusive no eixo vertical do garfo;

• Pintura epóxi;

• Eixos reforçados de aço;

• Estofamento de assento acolchoado;

• Estofamento de encosto acolchoado;

• Almofada de 5 cm de espessura em espuma de alta densidade;

• Estrutura dobrável com duplo “X” de aço;

• Rodas traseiras com pneu inflável de 24 x 1.3/8";

• Buchas dianteiras e traseiras de alumínio;

Tamanhos disponíveis:

Imagens com configurações ilustrativas.

• Aro de impulso em alumínio;

• Rodas dianteiras de 6” com pneu maciço;

• Sistema de desmontagem rápida “quick release” nas 4 rodas;

• Freios bilaterais;

• Protetor lateral de roupas incorporado ao apoio de braços; 

• Apoio de braços removíveis com regulagens de altura;

• Pedal elevável e removível com regulagem de altura e ângulo;

• Apoio de panturrilha rebatível;

• Faixa de calcanhar;

• Apoio de cabeça em espuma de alta densidade, regulável em altura e 

profundidade;

• Rodas anti-tombo;

• Capacidade de peso: 120 Kg

• Peso total: 17 Kg

AVD alumínio reclinável
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Cadeira de Rodas Modelo

Itens Opcionais:

Imagens com configurações ilustrativas.

Mesa de 

atividades

Cinto pélvicoCinto abdutor em 

“Y”

Cinto torácico Aro para 

tetraplégico

AVD alumínioAVD alumínio reclinável

Conjunto de assento e 

encosto anatômico 
(até 44 cm de largura de 

assento)

Abdutor de pernas



Cadeira de Rodas Modelo

Cores Disponíveis:

Cadeira de Rodas Modelo

Imagens com configurações ilustrativas.

AVD alumínio reclinável

Preto Prata Cinza Branco Verde Oliva Azul

Azul Marinho Violeta Vinho Vermelho 
Metálico

Vermelho Cobre Brilhante Rosa Pink Rosa

Grafite Amarelo


