
Premium products.
Quality service.



Breezy, uma marca recomhecida. Materiais robustos, 
produtos adequados para todos os ambientes, e ao 
alcance  de todos. Além disso, o valor, a segurança de 

ter o melhor e o mais rápido serviço. Fácil de manobrar. Fácil 
de ajustar. Fácil de escolher. 

É … uma Breezy !

Premium products.
Quality service.

Breezy,
Saber que nada pode dar errado. Despreocupa-te. ‘’Breezy’’ não 
te deixa de lado. Fabricadas com material que garantem a sua 

fiabilidade. Fáceis de utilizar. Uma relação em que podes comfiar.





Tolerância de Fábrica:  +/- 2 cm

RELAX 2 

Alumínio

38 / 43 / 48 cm

n/a

42 a 50 cm

41,5  a 50 cm ( dependendo do modelo)

-

55 cm (ajustável a 57,5 cm e 60 cm)

Largura do assento + 20 cm  (+ 22 cm 
com travões de tambor)

111 cm máx.

115 cm máx

n/a
 

De  0° a 25° / De -3º a 22º

0 a 35°

Cinza prata

Desde 34 kg

145 kg

CIRRUS G5

Aço

39 / 42 / 45 / 48 / 51 / 54 cm
 

n/a

44 / 47 / 50 cm (ajustável)

37,5 a 52,5 cm (sem almofada) 
+2.5 cm com base do assento deslizável

-

De 55 a 65 cm

Largura do assento + 22 cm  
(+ 24 cm com travões de tambor)

115 cm

110 cm

n/a
 

De  0° a 33°

0 a 35°

Cinza antracite mate

Desde 48 kg

135 kg

Uma marca recomhecida.
Breezy não te deixa de lado.

Material 

Largura de assento

Largura de assento versão XL

Profundidade do assento

Altura do assento

Ângulo do assento

Altura do encosto

Largura total

Longitude total com apoio de pés

Altura total

Largura dobrada

Basculação:

Reclinação

Cor da armação

Peso

Peso máximo do usuário:



STYLE X ULTRA

Alumínio

38 / 40.5 / 43 / 45.5 / 48 / 52 cm

n/a

41 / 43,5 / 46 cm

38,5 / 41 / 43,5 / 46 / 48,5 / 51 cm

0° a 6° ajustável

37,5 a 45 cm (48 cm encosto reclinável)

De 52,5 a 70 cm (52,5 cm rodas de 12“)

De 88,5 a 106 cm

78 cm (99 cm com encosto reclinável)

-

n/a

Opcional

Azul marinho, branco puro, verde maçã, 
vermelho brilhante e cinza selénio

Desde 13.8 kg  
(com roda traseira de 12“)

125 kg

RUBIX2

Alumínio

38 / 40.5 / 43 / 45.5 / 48 / 52 cm

52 / 56 / 60 cm

41 / 43,5 / 46 / 48.5 / 51 cm

37.5 a 53 cm

0° a 6° ajustável

41 a 46 cm 

Largura de assento + 19 cm

77 cm mín, 140 cm máx

95 cm

30 cm

n/a

Opcional

Azul, vermelho brilhante ou cinza prata 
brilhante

15.5 kg / 16.8 kg na versão XL 

125 kg / 170 kg na versão XL



Tolerância de Fábrica:  +/- 2 cm

Material 

Largura de assento

Largura de assento versão XL

Profundidade do assento

Altura do assento

Ângulo do assento

Altura do encosto

Largura total

Longitude total com apoio de pés

Altura total

Largura dobrada

Basculação:

Reclinação

Cor da armação

Peso

Peso máximo do usuário:

Breezy. Fácil de manobrar. 
Fácil de ajustar. Fácil de escolher. 

STYLE

Alumínio

38 / 40,5 / 43 / 45,5 / 48 / 52 cm

n/a

41,5 cm (45 cm com encosto reclinável)

51,5 cm (49 ou 46,5 cm com rodas de 6“)

3°

45 cm (50 cm com encosto reclinável)

Largura do assento + 18 cm (rodas 24“) 
Largura do assento + 14,5 cm (rodas 12“)

103 cm (rodas 24“), 98 cm (rodas 12“)
116,5 cm (encosto reclinável rodas 24“) 

88 cm (132,5 cm encosto reclinável  
com apoio de cabeça)

26 cm

n/a

Opcional

Verde maça, vermelho brilhante, 
azul marinho e cinza selénio

Desde 13,9 kg 
(Configuração Standard, largura 38)

125 kg

STYLE X

Alumínio

38 / 40.5 / 43 / 45.5 / 48 / 52 cm

n/a

43,5 cm (ajustável a 41 e 46 cm)

48,5 cm (ajustável de 41 a 51 cm)

0° a 6° ajustável

40 a 45 cm (48 cm encosto reclinável)

De 56 a 70 cm

De 91 a 106 cm

80,5 cm (99 cm com encosto reclinável)

-

n/a

Opcional

Azul marinho, branco puro, verde maçã, 
vermelho brilhante e cinza selénio

Desde 14,7 kg  

125 kg



BREEZY 90

Aço

40 / 42 / 45 cm

40 cm

50 cm

-

44 cm

Largura do assento + 16 cm (rodas 24“)
Largura do assento + 17,5 cm (rodas 12“)

110 cm (rodas 24“), 97 cm (rodas 12“)

91,5 cm

26,5 cm (28 cm com rodas de 12“)

n/a

n/a

Azul

19,45 kg  
(Configuração Standard, largura 40)

125 kg 

PREMIUM

Aço

37 / 40 / 43 / 46 / 49 / 52 cm

42 cm

50,5 cm  
(48 ou 45,5 cm com rodas de 22 e 6“)

3°

44,5 cm (82 cm com apoio de cabeça)

Largura do assento + 19 cm (rodas 24“)
Largura do assento + 16,5 cm (rodas 12“)

103 cm (rodas 24“), 95 cm (rodas 12“)
113 cm (encosto reclinável) 

94 cm (128 cm encosto reclinável e apoio de cabeça)

31 cm 

n/a

Opcional

Verde musgo, vermelho rubi, azul marinho e
cinza selénio

Desde 16,5 kg 
(Configuração Standard, largura 37)

125 kg

Alumínio

38 / 40,5 / 43 / 45,5 / 48 / 52 cm

n/a

41,5 cm (45 cm com encosto reclinável)

51,5 cm (49 ou 46,5 cm com rodas de 6“)

3°

45 cm (50 cm com encosto reclinável)

Largura do assento + 18 cm (rodas 24“) 
Largura do assento + 14,5 cm (rodas 12“)

103 cm (rodas 24“), 98 cm (rodas 12“)
116,5 cm (encosto reclinável rodas 24“) 

88 cm (132,5 cm encosto reclinável  
com apoio de cabeça)

26 cm

n/a

Opcional

Verde maça, vermelho brilhante, 
azul marinho e cinza selénio

Desde 13,9 kg 
(Configuração Standard, largura 38)

125 kg



Sunrise Medical S.L 
Polígono Bakiola, 41 
48498 Arrankudiaga 
Vizcaya, España

Tel: +34 (0) 902 14 24 34  
Fax: +34 (0) 94 648 15 75

www.SunriseMedical.pt
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Os nossos produtos estão em comstante processo de melhoria, pelo que a Sunrise Medical reserva-se no direito de alterar o 

desenho dos mesmos e as especificações indicadas sem aviso prévio.


