
TIGA SUB4
A CADEIRA MAIS LEVE
PERSONALIZADA

MENOS DE 4 KG – 
GARANTIDO!



Em 1988 começámos a dar os primeiros passos no 
desenho e fabrico de cadeiras ultra leves de estrutura 
rígida de fabrico totalmente personalizado.

Hoje, quase 30 anos depois, continuamos fiéis a essa 
filosofia, e a nova Sub4 é a prova disso. Uma cadeira 
fabricada em alumínio aeroespacial na qual pusemos 
toda a nossa paixão e uma firme determinação em dar 
um passo  mais à frente para podermos oferecer a 
cadeira personalizada mais leve do mercado... e 
com o máximo rendimento!

Porque pensamos que cada grama conta, otimizámos o
desenho de cada elemento até ao último parafuso
para podermos oferecer uma cadeira personalizada  
com um peso garantido por baixo dos 4 kg*
Convidamos-te a conhecer a nova cadeira!

*Sem rodas traseiras nem almofada

A NOSSA CADEIRA MAIS LEVE!
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TUA FORMA,
 E MEDIDAS INDIVIDUAIS

Fabricada de acordo com

TIGA SUB4
MENOS DE 4 KG – 
PESO GARANTIDO!
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MENOS DE 4 KG – 
GARANTIDO!!

Certificamos que a estrutura única da tua Tiga Sub4 está 
por baixo dos 4 kg. Inclusivamente poderás ver o peso 
exato de tua cadeira registado na estrutura.

Este peso inclui todos os componentes da configuração 
standard: travões compactos, protetores laterais de 
carbono com  fender, rodas dianteiras FrogLegs, 
plataforma apoio de pés de carbono e telas.

As rodas traseiras e a almofada não estão incluídos, uma 
vez que os poderás retirar facilmente para o transporte.
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Quanto mais leve for a tua cadeira, menor será o 
esforço que terás de despender para a propulsar.
Assim é mais fácil.
É que, em questão de peso, até o mais pequeno detalhe 
poderá contribuir para facilitar as transferências para o 
automóvel.
Então, imagina a diferença que faz pesar menos 
de 4 kg!
A Tiga Sub4 propulsa-se sem esforço, graças à sua 
estrutura rígida, leve e com a mínima resistência à 
rodagem, proporcionando uma condução superior para 
os utilizadores mais experientes. 

Rendimento e design minimalista… a TIGA SUB4 não
é apenas ultra leve, é também ultra forte!

BENEFÍCIOS DA LEVEZA
TIGA SUB4
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ESTRUTURA INDIVIDUALIZADA SUB4
19 alterações no desenho para reduzir o peso da 
estrutura em 1.73 kg aprox.
A estrutura da Tiga Sub 4 é fabricada de forma artesanal
de acordo com as medidas individuais e com o alumínio da 
mais alta qualidade (7020). Trabalhámos exaustivamente 
revendo milimetricamente cada tubo para otimizar o seu 
peso e garantir a maior fiabilidade.

COMPONENTES SUB4
37 alterações no desenho para reduzir o peso dos
componentes em 1.2 kg aprox.
Selecionámos cuidadosamente todos os componentes da
tua cadeira para te oferecer a configuração mais leve e atrativa. 
Revimos as rodas dianteiras, os protetores laterais, 
travões, etc para eliminar qualquer excesso de peso e garantir
a configuração mais completa e funcional. Sem extras
ocultos...com tudo o que possas precisar!

TELAS SUB4
16 alterações no desenho para reduzir o peso das telas
em 0.8 kg aprox.
As telas são uma das peças chave da tua cadeira. É a parte que 
te liga à estrutura. Daí que tenhamos analisado cada 
elemento até encontrar o melhor conjunto de tela de assento 
e encosto. Com o melhor desenho, materiais e fixações mais 
leves. Conforto e funcionalidade...
Descobre as novas telas Sub4!

MÁXIMO RENDIMENTO
Qualidade extra no chassis e componentes
Robustez para longevidade
Rigidez para condução eficiente

TIGA SUB4
Componentes

//  Protetores laterais ultra leves de carbono com fender

//  Plataforma apoio de pés ultra leve de carbono

//  Fixações de titânio

//  Travões compactos com montagem ultra leve

//  Rodas dianteiras ultra leves Froglegs com jante de alumínio, de 4” x 1.25”.

//  Rolamentos desportivos

//  Apoio de pés tubular ultra ajustável em altura

//  Eixos Quick Release de titânio

//  Rodas Spinery BLXL de 18 raios

Tela

//   Nova tela de assento transpirável  e 
ajustável em tensão; com presilhas de 
titânio

//   Tela de encosto Air Tech otimizada. 
Ajustável em tensão e com banda 
central transpirável; com presilhas de 
titânio.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

// Fabricada à tua forma, em alumínio aeroespacial grau 7 (7020)

// Desenho otimizado do tubo da forqueta

// Centro de Gravidade fixo

// Encosto fixo

// Novo desenho curvo da barra rigizadora

// Desenho do eixo monotubo otimizado

// Diâmetro do tubo do eixo reduzido, com

     fixações de titânio

// Estrutura em alumínio brilho ou mate

// Montagem leve dos protetores laterais

// Travões com montagem ultra leve

// Peso máx de utilizador: 110 kg
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TIGA SUB4
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TIGA SUB4 // Cadeira de rodas personalizada ultra leve

Peso máx. utilizador: 110 kg Camber: 1° / 2° / 3°

Estrutura: Aberta, totalmente soldada e personalizada Largura total: Máx. 680 mm (Largura de assento + 240 mm)

Largura do assento: 250 a 440 mm Longitude total: Máx. 880 mm

Profundidade do assento: 250 a 440 mm Altura total: Máx. 900 mm

Altura dianteira do assento: 380 a 520 mm Rodas dianteiras: 4“ (3" e 5“ opcionais)

Altura traseira do assento: 360 a 500 mm Rodas traseiras: 24“ / 25“

Altura do encosto: 100 a 400 mm Peso da cadeira (sem rodas e sem almofada): Desde 3,6 kg

Ângulo do encosto: Personalizado Cor da estrutura: Alumínio brilho ou alumínio mate 

Centro de Gravidade (COG): 25 a 125 mm Cor dos detalhes: 5 cores: preto, vermelho, roxo, prata ou azul 

Para mais informações sobre opções e disponibilidades, consulte o formulário de encomenda.
Os nossos produtos estão em constante processo de melhoria, pelo que a Sunrise Medical reserva-se o direito de alterar o design dos mesmos e as especificações 
indicadas sem aviso prévio. 

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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Tolerância a de fábrica: +/- 1 cm


