
GUIA DE CORES
A vida é cor… seleccione a sua e marque a tendência!!



01. Branco   

04. Cinzento prata metalizado

02. Cinzento prata brilhante

03. Cinzento prata mate

* Válidos também para modelos Zippie Youngster 3 e Simba
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Gama de cores 
para handbikes e 
cadeiras Quickie

A escolha da cor é algo muito pessoal.
Por isso, pomos à sua disposição uma vasta
gama de cores para a sua cadeira manual Quickie*, 
desde as mais sofisticadas e sóbrias às mais 
chamativas… Seja qual for o seu estilo pessoal, há 
uma cor perfeita para si! As possibilidades são 
ilimitadas… Qual delas vai escolher?



07. Verde maçã brilhante   08. Verde maçã mate

16. Azulão mate

06. Amarelo canário

21. Vermelho

24. Cor-de-laranja intenso   

27. Cinza ardósia  

26. Preto/cinzento em relevo

15. Azulão brilhante    

22. Vermelho brilhante 23. Vermelho mate

14. Azul

28. Cinzento platina

19. Violeta 20. Violeta escuro mate   
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»  Argon 2   
Vermelho brilhante (22)



35. Azul pastel

31. Preto mate  32. Branco puro

33. Cor-de-rosa flúor 34. Bronze   

29. Preto 
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»  Xenon 2  
Branco puro (32)  



41. Cor-de-rosa metalizado  

36. Cian

40. Verde pistáchio 

39. Cappuccino37. Cor-de-laranja metalizado  

43. Azul Azure

42. Cinzento antracite mate
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»  Youngster 3   
Estrutura multicolor em cor-de rosa metalizado, 

azul pastel, cor-de-laranja metalizado,  

verde maçã brilhante, amarelo canário,  

azulão brilhante e verde pistáchio.

»  Xenon 2  
Branco puro (32)  



Preto                               

Azul mate com purpurina  

Preto com purpurina mate

Amarelo gema   

Azulão brilhante 

Vermelho brilhante  

Bordeaux       Bordeaux mate

Azul brilhante

Preto mate

Roxo brilhante 

Roxo mate 
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Gama de cores
Iris / Zippie TS dobrável / 
All Court / Match Point



Verde maçã  

Azul brilhante mate Verde floresta Verde escuro mate

Branco fluorescente  Cor-de-rosa flúor metalizado

Exemplo Built-4-Me  

Zebra

Exemplo Built-4-Me  Exemplo Built-4-Me 

Castanho  

Titânio                                                

Cinzento prata

AmareloCor-de-laranja 

Cor-de-rosa metalizado 
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O estampado de zebra é uma combinação de riscas pretas com qualquer                                               
outra cor de base.

 A imagem mostrada tem uma base em azulão brilhante.



»  Cian (36)  

Este guia de cores é orientativo. As cores expostas neste catálogo podem não ser totalmente exactas devido às limitações da própria 
impressão. Para ver disponibilidade de cores para cada cadeira, por favor, consulte os formulários de encomenda.

Os nossos produtos estão em constante processo de melhoria, pelo que a Sunrise Medical reserva-se o direito de alterar o desenho dos 
mesmos e suas especificações sem aviso prévio.
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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


