
A SUA PRIMEIRA CADEIRA DESPORTIVA PERSONALIZADA 
PARA O SEU JOGO



Cadeira multisport. Produzida com 
materiais da mais elevada qualidade,  
leve e resistente.

A Allstar G2 é a escolha perfeita para 
personalizar o seu jogo desde o primeiro 
momento com a mais elevada 
qualidade e de acordo com as suas 
dimensões individuais, com múltiplas 
opções de escolha para as suas preferências 
individuais e exigências no jogo.
Esta versátil cadeira de rodas desportiva 
conta com uma armação leve, ágil 
e de alto rendimento que pode 
ser configurada para se adequar ao 
basquetebol, ao ténis e a muitos outros 
desportos em cadeira de rodas. 
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TECNOLOGIA

Verdadeira Construção Personalizada

Opções à la carte

Materiais da mais alta qualidade

Uma cadeira única

Com a mais completa gama de opções para satisfazer as suas necessidades individuais, 
como proteções laterais, antivolteio, punhos, travões, apoios de braços e muito mais.

Utilizando apenas as melhores-matérias primas, a estrutura da Allstar G2 é produzida 
em Alumínio 7020, com uma rigidez e eficiência incomparáveis.

A Allstar G2 dispõe de uma grande variedade de opções para escolher, garantindo 
rendimento e funcionalidade superiores. Para si. Para uma competição exigente desde 
o primeiro momento.

Para que jogue com o máximo rendimento na competição, com 
otimização da viragem, da rodagem em pista e dos seus resultados.
Agora, com a sua Allstar G2, personalize a sua cadeira desportiva 
desde o primeiro treino.

Apenas a RGK lhe oferece uma total personalização da sua cadeira de rodas com mais de 30 
opções diferentes, graças às quais poderá configurar e criar a cadeira de rodas perfeita para si. 
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EIXO EM “V” COM BARRA ESTABILIZADORA

MÚLTIPLAS OPÇÕES DE CAMBER

CARACTERÍSTICAS

TECIDO DE ENCOSTO EM NYLON

ARMAÇÃO EM ALUMÍNIO 7020

CHASSIS RÍGIDO
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Projetada com os desportistas em 
mente, a Allstar G2 utiliza materiais de 
alto rendimento num quadro rígido 
que proporciona controlo e equilíbrio 
em perfeita harmonia.
A barra de reforço do eixo aumenta 
a rigidez lateral, elevando a eficiência 
dessa injeção de energia desde o seu 
início desportivo.
A braçadeira do eixo permite um 
ajuste fino do ângulo das rodas 
traseiras (toe in/toe out) para  
adaptar-se a diferentes opções.
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OPÇÕES E ACESSÓRIOS
A Allstar G2 permite escolher entre uma grande variedade de opções para obter o máximo de cada jogador. 
Desde opções mais leves para reduzir o peso da cadeira ou melhorar o seu rendimento até opções para apoio 
ergonómico ou opções de ajuste; esta cadeira de rodas oferece tudo.

Forqueta

Cintos RGK Pelvi-Loc Tecido do encosto em Nylon

Apoios de pés ajustáveis em altura Protetores laterais soldados

Rodas Spinergy
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DESCRIÇÃO MIN MAX
Peso máx. utilizador N/A 115 kg
Largura de assento 250 mm 500 mm
Profundidade do assento 250 mm 460 mm
Altura dianteira do assento 360 mm 630 mm
Altura traseira do assento 360 mm 630 mm
Altura do encosto 150 mm 450 mm
Ângulo do encosto -10º 10º
Centro de Gravidade (COG) 50 mm 200 mm
Camber 16, 18, 20 22º
Comprimento total com apoios para os pés (sem rodas) 360 mm N/A
Rodas dianteiras 3 polegadas
Rodas traseiras 24 , 25 26, 27 polegadas (700C)
Peso total da cadeira (rodas incluídas) 11.2 kg N/A
Peso de transporte 7.2 kg N/A

Para mais informações sobre opções e disponibilidade, por favor consulte a folha de pedidos.

Os nossos produtos estão em constante processo de melhoria, pelo que a Sunrise Medical reserva para si o direito de modificar o desenho e as especificações destes sem aviso 

prévio.

*Baseado em opções adicionais, excluindo outros complementos para cadeiras de rodas de terceiros.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tolerância  de fábrica: +/- 1 cm
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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
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