
Jay3 Carbono
SENTE A DIFERENÇA

Encosto 



InCrIvElmEntE 
lEvE

O carbono é um material leve e resistente – O que faz 
com que seja o material ideal para este encosto! 
Oferecendo a mesma resistência que o alumínio, mas 
60% mais leve, o encosto Jay3 carbono oferece todas as 
vantagens de um suporte rígido, mas com um peso 
mínimo. Atreva-se a experimentá-lo… vai sentir a 
diferença!



...E Com muIto 
EstIlo!
O novo encosto Jay3 Carbono vai impressionar 
com o seu visual moderno e inovador. 
Um projeto incrível e elegante que vai atrair todos 
os olhares.



o suportE quE nECEssIta 
para a sua vIda atIva
O encosto Jay3 Carbono proporciona importantes benefícios clínicos e funcionais. 
O correto suporte da pélvis estabiliza a parte superior do tronco, favorecendo o 
alinhamento da coluna e a função dos membros superiores. Melhora ainda a 
estabilidade que necessita para a sua vida ativa, e reduz as dores nas costas, 
proporcionando uma grande conforto.

Um encosto rígido garante, também, uma propulsão mais eficiente. A energia 
transmite-se de uma forma mais eficaz através do encosto para a armação, o que 
significa que necessita de um menor esforço para propulsar a cadeira.

Tem que experimentar!



Compatível com todas as cadeiras
Tanto se usa uma cadeira de chassis rígido como 
dobrável, o novo Jay3 Carbono é o seu encosto. 
Disponível com encaixes fixos ou com desmontagem 
rápida para adaptar-se a todas as cadeiras.

Ú Muito fácil de retirar 
Com a opção de encaixes de 
desmontagem rápida o 
encosto pode ser retirado de 
uma forma rápida e cómoda- 
ideal para as cadeiras que se 
fecham!

Onde guardo o telemóvel?
 Agora é muito fácil porque poderá 
guardar os seus objetos pessoais na
prática bolsa para acessórios que 
oferecemos. Esta bolsa ajuda também a
cubrir o espaço livre que fica entre o 
encosto e a almofada, se preferir uma
imagem mais unificada.
Perguntará o que fez até agora sem ela!

Prática bolsa para 
guardar objetos



Encaixes fixos
A solução mais simples.

Encaixes com 
desmontagem rápida 
ideais para cadeiras 
dobráveis.

2 Tipos de encaixes disponíveis, para cadeiras 
rígidas ou dobráveis
 O Encosto Jay3 Carbono permite selecionar 2 tipos de encaixes diferentes. 
Os encaixes fixos são a solução ideal para cadeiras de chassis rígido, por 
ser a solução mais ligeira. Os encaixes de desmontagem rápida permitem 
retirar o encosto mais facilmente; por isso são ideais para cadeiras 
dobráveis.

Com dois únicos pontos de encaixe, ambos os sistemas são muito fáceis 
de se colocar e permitem ajustes em ângulo, profundidade e a largura do 
encosto, para que possa adaptá-lo às suas necessidades e preferências.

aJustávEl às suas 
nECEssIdadEs



Ú  Contorno standard 
Com 5 cm de profundidade para um 
suporte lateral leve do tronco.

Ú  Diferentes níveis de suporte  
que garantem o suporte correto para 
cada necessidade. (4 alturas desde 
17 a 38 cm)

Ú Funda micro climática 
Com tecnologia 3DX™: comodidade e
função micro climática superior.

Encontra o seu encosto...!
Porque nem todas as necessidades são iguais...o encosto Jay3 Carbono está
disponível em 4 alturas diferentes (desde 17 a 38 cm), especialmente desenhadas
para usuários ativos com necessidade de suporte posterior de leve a moderado.
O contorno de 5 cm de profundidade oferece um suporte lateral leve para uma
maior estabilidade.

Composição de espuma suave e funda micro climática 
para uma máxima proteção da pele
O encosto Jay3 Carbono leva de serie a funda micro climática 3DX™ que 
dissipa o calor e a humidade e favorece a ventilação para uma maior 
proteção da pele. Lavável à máquina até 60°C e de fácil secagem, a funda 
abraça a carcaça para uma proteção extra. Além disso, permite acoplar 
cunhas  para optimizar o suporte lombar. 

5 cm



Peso máx.do usuário: 125 kg 

Largura do encosto: 32 / 36 / 41 / 46 cm

Altura do encosto: 17 / 24 / 30 / 38 cm

Profundidade do contorno: 5 cm

Ângulo do encosto: ± 20°

Peso do encosto: Desde 690 g

Encaixes: Fixos ou com desmontagem rápida

Acessórios:   Bolsa para objetos pessoais e suportes lombares

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

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.es

Para mais informação sobre opções e disponibilidades por favor consulte a folha de pedido.
Os nossos produtos estão em constante processo de melhorias, pelo que a Sunrise Medical reserva-se no direito de alterar o desenho dos mesmos
e as especificações indicadas sem aviso prévio.


