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QUICKIE LIFE
CHASSIS DOBRÁVEL, AJUSTÁVEL, LEVE 
E COM MUITO ESTILO

Quickie LIFE com apoio de pés
fixos a 105 º ou 95º. Disponível  
tambén com apoio de pés 
desmontáveis a 70º, 80º ou 90º

Configuração que não é a standard

Disponível com apoios de pés fixos ou desmontáveis, 
Quickie LIFE cumpre com todos os requisitos que se 
esperam de uma cadeira de rodas de encartar. Com  
um inovador sistema de auto bloqueio do encarte, 
múltiplos ajustes e configurações e uma estrutura 
moderna e resistente, homologada e testada para 
utilizadores até 140 kg. 

Explore o seu mundo. Atinja as suas metas.
Quickie LIFE espera por si...Não há limites!!
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A cruzeta de 3 braços (cruzeta de 4 braços para larguras de 52 e 54 cm) proporciona 
á cadeira uma grande robustez, com um peso reduzido e um acabamento limpo e 
minimalista. A Quickie LIFE incorpora além de um inovador sistema de autobloqueio 
de fechar, fixa automaticamente a posição da cadeira quando fecha para facilitar a 
sua utilização e abertura. E com dimensões mais compactas!

CRUZETA DE 3 BRAÇOS E SISTEMA DE AUTO BLOQUEIO DE FECHAR

// ESTRUTURA COM 
APOIO DE
PÉS FIXOS
Disponível a 105º ou 95º
e também com curvatura
do apoio de pés de 2 cm.

// ALTURA DO ASSENTO 
AJUSTÁVEL EM 7 POSIÇÕES 
e com 4 posições do camber  
(de 0º a 4º).

// A MAIS AMPLA GAMA 
DE OPÇÕES DISPONÍVEIS
Como apoios de cabeça,
mesas, apoios de braços de
escritório ou de hemiplegia,
suporte de amputados...

// MÚLTIPLAS 
POSSIBILIDADES DE
PERSONALIZAÇÃO
Vinque o seu estilo com uma
seleção de 3 cores anodizadas
para a placa do eixo e/ou para  
a forqueta.

Com múltiplos ajustes e configurações, a Quickie LIFE é perfeita para os usuários activos. Escolhe a armação: com apoio de 
pés fixos para uma maior leveza e um look de cadeira mais ativa ou com apoio de pés desmontáveis se desejar uma cadeira 
de rodas mais fácil de fechar e transportar.  
Na sua configuração standard Quickie LIFE permite um grande número de ajustes: ajustes da altura dianteira e traseira do 
assento, ajuste do camber, ajuste em ângulo da forqueta... e permite escolher entre uma ampla gama de opções, incluindo 
apoios de braços, protectores laterais, apoios de pés, travões para fazer com que a tua Quickie LIFE seja única.

ADAPTÁVEL ÀS NECESSIDADES DO USUÁRIO

TOMA EL CONTROL 
CON TU QUICKIE LIFE

Inovador sistema de fecharCruzeta de 3 braços para uma maior 
robustez Quickie LIFE com opção de

encosto dobrável para a frente
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Tolerância de Fábrica: +/- 1 cm
Para mais informação sobre opções e disponibilidade 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.
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19Sunrise Medical S.L 
Polígono Bakiola, 41 
48498 Arrankudiaga 
Vizcaya, España
Tel: 902 14 24 34  
Fax: 94 648 15 75
www.SunriseMedical.pt

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
LIFE 

Largura de assento: 36 a 54 cm (em incrementos de 2 cm) Camber: 0º / 1º /  2º/  3º / 4º

Profundidade do assento: 36 a 50 cm (em incrementos de 2 cm) Centro de Gravidade: ajustável de 2,3 a 8,3 cm

Altura dianteira do assento: 40 a 54 cm Peso Máx. do Utilizador: 140 kg

Altura traseira do assento: 40 a 51 cm Peso total com apoios de pés fixos: desde 12,1 kg

Altura do encosto: 25 a 50 cm (em incrementos de 2,5 cm) Peso total com apoios de pés des: desde 12,6 kg

Ângulo do encosto: De -12º a + 12º (opcional) Cores da armação: Disponível em 32 cores

Largura total: Largura de assento + 20 cm (0º camber) Crash tested:

Sim. Aprovada para o  
transporte em 
veículos comforme  
ISO 7176-19        

Largura dobrada: 31 cm (25 cm sem rodas traseiras)


