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Tel: Fax: Tel:

Data do pedido  Pedido

Número de pedido de Sunrise:  Orçamento

Encostos Jay3 Carbono Peso máx usuario: 125 Kg
Encosto leve de carbono

Disponível em 4 alturas diferentes: 17, 24, 30 e 38 cm

Opção de encaixes fixos ou com desmontagem rápida
Apenas 2 pontos de fixação, instalação e ajustes simples. Peso usuario: 
2 anos de garantia

Tipo de usuário - Indicações clínicas

Usuarios que procuram um encosto rígido e leve

Usuários ativos com necessidade de suporte posterior de leve a moderado e suporte lateral leve

Ajustável em profundidade, altura, ângulo e largura da cadeira, para assegurar o óptimo posicionamento e o alinhamento da coluna do usuário ativo.

PVP Encosto Jay3 Carbono PVP Encosto Jay3 Carbono
Torácico Inferior Torácico Médio

Passo 1: Selecione tamanho da carcaça (altura e largura do encosto) 

Largura da carcaça (em cm)

Torácico Inferior (LT)

Torácico Inferior (LT)

Torácico Médio (MT)

Torácico Médio (MT)
◊ = Prazo de entrega superior

Passo 2 - Selecione o tipo de encaixes

○ Encaixes com desmontagem rápida (Quick release) (QR)

○ Encaixes fixos (FX)

Passo 3 - Tome nota aqui da referência Tome nota aqui da referência do encosto que necessita

PASSO 1

Tome nota QR  para encaixes desmontagem rápida ou Por exemplo, J3BCFSCLTS36FX

FX para encaixes fixos
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=

PASSO 2

4132 36
32-34

46
41 - 44 45 - 48

*NOTA: A largura da cadeira se mede
do exterior do tubo do encosto ao
exterior do outro tubo do encosto

Kg

770,00 € 770,00 €

MEDIDAS

Contorno Standard (SC) 

Profundidade do contorno 5 cm - Suporte lateral moderado

Tome nota da referência 
segundo o quadro de 
medidas

+

J3BCFSCMTT32 J3BCFSCMTT36 J3BCFSCMTT41 J3BCFSCMTT46

◊     

○        ◊     

○        ○        ○        
J3BCFSCLTT46

○        ○        

J3BCFSCLTT36 J3BCFSCLTT41

35-40

◊     ○       

ra larguras de cadeiras*

○       

www.SunriseMedical.pt

Altura 38 cm

Altura 30 cm J3BCFSCMTS32 J3BCFSCMTS36 J3BCFSCMTS41 J3BCFSCMTS46

◊     ○        ◊     

Os preços aqui referidos são Preços de Venda ao 
Público Recomendados sem IVA

(Encostos Jay 3 de carbono, torácico Inferior de 36 cm, com altura de 17 cm e 
encaixes fixos)

J3BCFSCLTS32 J3BCFSCLTS36 J3BCFSCLTS41Altura 17 cm

○        

Altura 24 cm J3BCFSCLTT32

5 cm

Encosto Jay© 3 Carbono
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Encosto Jay3 de Carbono

ACESSÓRIOS

ABJ3BCF32  Bolsa para objetos pessoais (para larguras de 32 a 34 cm)

ABJ3BCF36  Bolsa para objetos pessoais (para larguras de 36 a 40 cm)

ABJ3BCF41  Bolsa para objetos pessoais (para larguras de 41 a 44 cm)

ABJ3BCF46  Bolsa para objetos pessoais (para larguras de 45 a 48 cm)

REPOSIÇÕES

J3BCFQRRCURKIT  Encaixes com desmontagem rápida para a cadeira

J3BCFMNTSYSQR  Encaixes com desmontagem rápida, kit completo (encaixes para a cadeira + peças fixação encosto)

J3BCFBRKTFX  Encaixes fixos, kit completo (encaixes para a cadeira + peças fixação encosto)

J3BCFSPCRBLCK  Espaçadores para encaixes

120984E  Tubos de enchimento/preenchimento para encaixes
Indicados para cadeiras com tubos de diametro pequeno

262,31 €

56,21 €

84,94 €

84,94 €

84,94 €

149,89 €

84,94 €

224,83 €

PVP
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31,22 €

Para mais informação
visite a nossa página Web

www.SunriseMedical.pt

PVP

Bolsa para objetos 
pessoais


