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Rea® Bellis

Slimme oplossingen leiden tot unieke mogelijkheden

Het concrete bewijs dat slimme oplossingen leiden tot verhoogd comfort. De Rea® Bellis bezit 
talkrijke uniek eigenschappen die hem een volwaardig lid maken van de Rea familie.
Het verbeterd concept van de Invacare® Flex2 stoel biedt individuele aanpassingsmogelijkheden 
voor een stabiele en comfortabele zithouding.



Uitwisselbaarheid tussen producten
De rugsteun bevestiging van de Bellis, Rea® Assist, en Rea® Comfort is 
opnieuw ontwikkeld om zo uitwisselbaarheid te creëren. Het Invcare® Flex2 
assortiment is inclusief verschillende rugsteun types, zodat de gebruiker zijn 
individuele comfort uit een breed assortiment kan samenstellen.

51

Re
a®

 B
el

lis
Comfortabel om in te rusten
De Bellis is uitgerust met een kantel- en rugverstelling bedienbaar door de 
begeleider of elektrisch bedienbaar door de gebruiker of begeleider. Tezamen 
met het ergonomisch gevormde zit- en rugkussen biedt dit een comfortabele 
positie om in te rusten.

Comfortabel voor een ieder om te rijden
De Bellis biedt veel mogelijkheden om de achterwielpositie in te stellen; dit 
maakt de rolstoel licht te berijden voor de gebruiker en makkelijk te duwen 
voor de begeleider.

Slimme oplossingen leiden tot meer comfort
Het moderne ontwerp van de Rea® Bellis combineert fantastisch zitcomfort 
met uitstekende rijeigenschappen, hetgeen de Bellis een rolstoel maakt met 
ongekende mogelijkheden.
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Biomechanische rugscharnier
De positie van het rugscharnier houdt 

de gebruiker in dezelfde positie tegen de 
rugleuning in alle hoeken.

Invacare® Flex2 Assortiment 
De instelbare Flex2 zitbreedte, met 

optionele zitsystemen.

Lengte compensatie
Tijdens het kantelen van de rolstoel hebben 

zowel de hoofdsteun als de beensteunen 
een automatische lengte compensatie, door 

de biomechanische schannieren.

Zitplaat
Anatomisch gevormde zitplaat met 

diepte instelling biedt extra zitcomfort 
en stabiliteit.

Afmetingen
De zitting is in breedte en diepte 

verstelbaar. De rugleuning is in hoogte 
verstelbaar.

Achterwielbevestigings plaat
De Rea Bellis zithoogte kan makkelijk 

gewijzigd worden van minimaal 36cm tot 
maximaal 48,5cm. Ook de horizontale 
aspositie is makkelijk te veranderen.
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Framekleur

Zilvergrijs Grijs Dardex TR23 Grijs Velours TR32

Bekleding

Technische gegevens

0° - 30° SB + 22 cm
SB + 26 cm (TBB)

110 cm 92 - 104 cm 31,5 kg

39 / 41 / 43 cm
44 / 46 / 48 cm
49 / 51 / 53 cm*

40 - 52 cm 36 - 48,5 cm
(met 10cm zitkussen)

55,5 + 15 cm 23 - 33 cm 29 - 51 cm

–1° - +15°

Transportgew.: 20kg 
85 x (ZB +22cm) 

x 45 cm

125 kg ISO 7176-19**

Note:
*  Rea Bellis 150
**  Onze rolstoelen voldoen aan de ISO 7176-19 norm en beschikken 

over eigenschappen die de veiligheid van de berijder vergroten tij-
dens transport in een (motor)voertuig.  Zie gebruiksaanwijzing voor 
meer informatie.

Heavy Duty versie
De Rea® Bellis 150 is goedgekeurd 

voor een gebruikersgewicht van 
maximaal 150kg.

Laag Frame
Dit frame biedt zowel een lage 

zithoogte als kort zitdiepte bereik. 
Ontworpen voor gebruikers die 

willen trippelen. Gebruik van 
beensteunen blijft uiteraard 

mogelijk.

Transport versie
De Rea® Bellis met Dardex® 

bekleding, inclusief een Invacare 
Mistral2 rugkussen, centrale 
beensteunen en 16” transport 

wielen.

Zie ook:
Invacare® Flex2 brochure


