
Chassis rígido, leve e ajustável ao crescimento

Configuração que 

não é a standard



A cadeira rígida com ajuste 
em crescimento mais leve

6 cores do tecidoSimba é uma cadeira de alumínio para crianças   
auto-propulsável, que oferece uma capacidade 
de manobra excecional graças á sua armação 
rígida. Com uma estética de armação aberta, um 
chassis ultraleve (a partir de e apenas 8 kg) e 
numerosas opções de personalização: cores de 
armação, protetores de raios... Além disso, 
permite um ajuste em profundidade de 4 cm e 
de 2 cm em largura sem a necessidade de peças 
adicionais para adaptar-se ao crescimento da 
criança. (ajuste de e até10 cm em largura 
substituindo algumas peças).

Zippie Simba – a sua fiel companheira!

Configuração que 
não é a standard



Zippie Simba oferece uma ampla gama de 
opções para personalizar a cadeira: 27 cores da 
armação, 6 cores de tecido, 3 cores de forqueta 
e divertidos desenhos de protetores de raios, 
que a criança poderá combinar a seu gosto para 
uma cadeira à sua medida.

Cada centímetro da cadeira Simba foi especialmente desenhada para adaptar-se á 
anatomia do usuário pediátrico, oferecendo o melhor acesso possível á roda traseira para 
uma propulsão eficiente. Opções tais como a armação com abdução, a plataforma do apoio 
de pés abatível ou o travão safari, favorecem a independência da criança, tornando-se mais 
fáceis as transferências e oferecendo a estabilidade que necessita para poder desenvolver-
se de uma maneira autónoma.

FAVORECE A INDEPENDÊNCIA DA CRIANÇA

MODERNA E PERSONALIZÁVEL

ASA DE EMPURRAR ÚNICA (opcional)

Esta asa oferece ao acompanhante uma superfície 
mais ampla para manusear a cadeira mais 
comodamente (estilo carro). Além disso é ajustável 
em altura e ângulo para uma maior ergonomia.

TRAVÃO SAFARI (opcional)

Ergonómico e seguro, o travão Safari vem 
integrado no protetor lateral pelo que é muito 
mais cómodo e acessível para a criança.

MULTI- AJUSTÁVEL

A placa do eixo permite realizar ajustes na altura 
traseira do assento, o centro de gravidade e o 
ângulo das rodas traseiras para garantir sempre o 
máximo rendimento.

DESENHO INOVADOR E FORQUETAS 
CARBOTECTURE 

Com um inovador desenho da parte frontal da armação, 
muito similar ao das cadeiras ativas de adulto e 
forquetas Carbotecture®, que apresentam uma grande 
solidez e resistência, uma vez que são muito leves.

27 cores da armação



Peso máx usuário: 65 kg

Largura do assento: 22 a 36 cm (crescimento +2 cm sem novas peças)

Profundidade do assento: 24 a 38 cm (crescimento +4 cm sem novas peças)

Altura dianteira de assento: 36 a 48 cm

Altura traseira do assento: 29 a 46 cm

Altura do encosto: 20 a 40 cm (+/- 2,5 cm) 

Ângulo do encosto: De -16° a +20° 

Armação: Standard ou com abdução (3 cm a cada lado) 

Ângulo da armação: 95°

Rodas dianteiras: 3"/4"/5"/6"

Rodas traseiras: 20"/22"/24"

Peso total: desde 8 kg (segundo configuração)

Cor da armação: 27 cores 

Crash tested: Sim

Sunrise Medical S.L
Polígono Bakiola, 41 
48498 Arrankudiaga, Vizcaya 
Tel.: +34 (0) 902 14 24 34  
Fax: +34 (0) 94 648 15 75 
www.SunriseMedical.pt 

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.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
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