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Focus CR
LA MILLOR CADIRA AMB BASCULACIÓ ESPACIAL
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Les exclusives innovacions de Focus CR, de Ki Mobility, fan que sigui la millor cadira amb
basculació espacial del mercat per a adults.
El sistema de basculació utilitza dues guies de control, amb dos centres de gravetat amb eixos de
rotació diferents que redueixen al mínim les conseqüències del lliscament natural a l’hora de
bascular.
PRINCIPALS CARACTERÍSTIQUES
· Basculació segura. Dins de la Focus CR, l’estructura del seient fisiològicament busca mantenirse al centre, en comptes de lliscar cap endavant o cap enrere – posant així a favor de l’usuari les
forces que solien treballar en contra seu.
· Basculació intel·ligent. A l’hora d’augmentar la basculació, la Focus CR t’informarà sobre quin
és l’ajust mínim necessari.
· Fàcil d’ajustar. Cap altre sistema amb basculació espacial (rotació mecànica) és tan simple
d’ajustar. Amb la sola extracció de 2 cargols, podràs allargar l’estructura del xassís i amb només 2
cargols podràs allargar la base del sistema postural per ajustar el Centre de Gravetat (COG) sense
necessitat de desmuntar-lo. En la majoria dels casos, l’ajust pot realitzar-se amb l’usuari a la cadira.
INNOVACIONS EXCLUSIVES
· Mecanisme de basculació redissenyat. Senzill mecanisme de basculació que requereix un ajust
de cables mínim.
· Opció de basculació individual. Focus CR és l’única cadira amb basculació espacial per a adults
que permet als assistents bascular amb la seva mà dreta o esquerra.
· Fre combinat de rodes. Es poden bloquejar i alliberar les dues rodes des de qualsevol costat o
des del darrere.
· Basculació mecanitzada. Basculació suau i silenciosa operada per mitjà d’una palanca fàcil
d’utilitzar, que permet a l’usuari controlar la seva posició de la taula basculant.
· Facilitat d’ajust de Centre de Gravetat. Focus CR et dirà quant ajust és necessari per obtenir
el centre de gravetat òptim.

Caract. i Espec.
Crash Test / WC-19
Antibolcs dinàmics i fàcils d'activar i desactivar
Reposabraços extensible, bloquejable, amb angle ajustablev
El pivot ajustable ELR PRO promou la correcta col·locació del genoll
Gran ajust del reposa cames amb el mecanisme 4-way
Placa d'eix per a auto-propulsió
Múltiples opcions de configuració dels cèrcols de propulsió amb el Kit "Hemi"
Rodaments per a la basculació de gran qualitat i durabilitat
Posició de empunyadura ajustable en funció del grau de basculació
Opció de rodes davanteres amples i estables

Mesures
Mesures en cm i pes en kg.
Ample de seient

35-60

Profunditat de seient

35-55

Alçada de seient

34-52

Mida de tubs

2,54
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Càrrega màxima

136

Càrrega màxima HD

181

Basculació

-5º – 50º

Pes*

14,97

* El pes de Focus està calculat en base a un xassís de 40 x 40 cm amb tubs posteriors de
empunyadures Stroller i rodes davanteres PU Soft de 6″x 1″. Sense reposabraços, reposapeus ni
rodes del darrere.

Models i talles
KI-FOCUSCR

Focus - CR - Inclou kit de creixement

Colors

Acabat mat - Verd
militar

Acabat mat - Verd
maragda

Acabat mat - Vermell
retro

Acabat mat - Gris carbó

Acabat mat - Borgonya
Acabat mat - Blanc
iridescent

Acabat mat - Blau marí

Acabat mat - Blau
iridescent

Acabat brillant - Verd
poma

Acabat brillant - Vermell
metal·litzat

Acabat brillant - Rosa
xiclet

Acabat brillant - Porpra
Acabat brillant - Negre Acabat brillant - Coure
metal·litzat

Acabat brillant - Blau
metal·litzat

Acabat brillant Taronja metal·litzat

Acabat mat - Negre
ombra

Acabat brillant - Celeste

Acabat brillant - Groc
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