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Zenit
Estética e leve

Informação para utilizadores
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Frank
Tendo herdado o gene da arquitetura do seu pai, 
Frank também adquiriu conhecimentos 
adicionais em engenharia civil e ciências 
jurídicas durante os seus primeiros semestres na 
universidade. No entanto, após o seu acidente 
de viação, sabia que a edi�cação sem barrerais 
iria converter-se no ponto central do seu 
trabalho.

“  Chamo-me Frank. Mantenho uma tradição familiar 
como arquiteto apaixonado. Tenho uma inclinação 
pelo desenho estético, tanto no meu trabalho 
como na minha vida pessoal. Por isso é importante 
para mim que os objetos quotidianos sejam esteti -
camente agradáveis. Tal como a minha Zenit, que 
me acompanha ao longo da minha ocupada e 
variada vida.”   
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“  No meu tempo livre gosto de 
me inspirar nas carac -
terísticas e peculiaridades 
arquitetónicas, bem como 
nos museus que se focam na 
arte da construção. A região 
do Reno por si só oferece 
muitas oportunidades para 
o fazer...”
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No auge do sucesso

Qualquer pessoa que observe de perto o 
trabalho diário de Frank tem de se ques -
tionar como o jovem arquiteto pode lidar 
com tantas demandas. Porque pode. 
Isto é certo. A “loucura completamente 
normal” do seu gabinete de arquiteto, o 
seu trabalho como especialista em aval -
iações e as atividades dos seminários são 
o que o leva a desempenhar ao máximo. 
O facto de Frank estar numa cadeira de 
rodas desde o seu acidente parece não 
ter importância... exceto quando lhe 

construção sem barreiras e é capaz de 
utilizar a sua própria experiência para 
executar o desenho. “Mesmo que na Ale -
manha estejamos muito atrás de países 
como Espanha e França,” diz Frank, “o 
tema da acessibilidade é cada vez mais 
importante no setor público do nosso 
país, tal como deveria ser”.

O arquiteto sabe do que fala, já que 
acaba de regressar de umas férias em 
França, onde pôde obter as últimas novi -
dades sobre a construção para pessoas 
com incapacidade no sul da Europa. A 
sua cadeira de rodas Zenit acompan -
hou-o no percurso, claro, já que Frank 
diz: “funciona melhor quanto menos a 
notas”. 

De volta a casa, na região alemã do 
Reno, a sua secretária transborda com 
projetos a decorrer cada vez que está 
fora, bem como com novas consultas 
que vão desde planos de casas uni-fa -
miliares até vivendas multi-familiares e 
edifícios públicos sem barreiras. Além 
disso, também há numerosas consultas 
para avaliações de especialista. Parale -
lamente, Frank é um palestrante muito 
solicitado por vários organizadores 
de seminários.  Realmente, é só a sua 
loucura completamente normal.  



Zenit | Ottobock  7

Não há dois dias iguais
Quer seja elaborando projetos no seu gabinete, dando 
uma conferência sobre construção acessível ou 
visitando as suas obras atuais, Frank considera 
importante dar forma à sua vida quotidiana de maneira 
auto-su�ciente.

“Tenho uma credibilidade 
considerávels entre os meus 
clientes e associados 
quando se trata de construir 
espaços sem barreiras”.
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A incrível Zenit –  
Sensação de cadeira rígida que se encarta num 
instante

Quando se tem uma cadeira de rodas moderna e encartável com um chassis rígido, 

adaptar à vida quotidiana. Tendo em conta que muitas vezes há pouco tempo para abrir 
a cadeira de rodas ao chegar ao destino, a Zenit apenas requer uma mão e está pronta 
para sair em pouco tempo. 
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O centro de gravidade 
corporal como prioridade
A Zenit está desenhada de modo a que se possa fazer o ajuste 
preciso da distância entre eixos 1,2 cm mais ativo ou passivo 

utilizadores com experiência, que já estão familiarizados com 
o ajuste do seu centro de gravidade, como os utilizadores mais 
recentes.
 
O ajuste contínuo ao longo do chassis permite um ajuste 
preciso opcional. Na nossa versão CLT, o adaptador de acion -
amento permanentemente soldado reduz o peso total de Zenit 
em 8,9 kilogramas.

Benefícios

As características como um design atra -
tivo e um manuseamento simples são 
importantes para si? Então a nova Zenit 
poderá converter-se na sua nova 
companheira. Vejamos mais de perto seis 
das suas características.



Zenit | Ottobock  11

Rebatível e regulávem em 
ângulo - o encosto da Zenit
Um leque de ajuste de 20° (em 5 etapas) permite a adaptação indi -

técnico irão decidir que ângulo é o adequado. Rebater a secção do 
encosto quando se encarta a Zenit tem como resultado um tamanho de 
transporte incrivmente pequeno.

Ajuste preciso das 
rodas dianteiras
O novo adaptador da roda dianteira permite que 
estas se ajustem de forma precisa e, portanto, evita 
qualquer desequilibrio entre as rodas.
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Design estético: materiais 
e cores
Considera importante um design atrativo da cadeira de rodas? 
Na Ottobock decidimos deixar a escolha dos materiais e das 
cores ao critério do utilizador. A cadeira de rodas Zenit para 
uso ativo está disponível em elegante carbono e também em 
alumínio. Esta última versão está disponível em todas as cores 
da Ottobock, incluíndo as cores anodizadas à prova de riscos.
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Sempre disponível
O seu tempo é precioso, daí o esforço para organizar cada atividade com precisão. 

muito esforço. Por isso reduzimos ao mínimo os passos necessários para abrir a 
Zenit. Tudo o que necessita é de um toque rápido para se poder sentar. Além disso, 
a Zenit  encarta-se num tamanho muito reduzido para facilitar o seu transporte.

patenteada

patentada para maior estabilidade.
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Vermelho anodizado, 
mate

Dados técnicos

Largura de assento 320  – 460 mm

Profundidade de assento 360  – 500 mm

Altura anterior de assento 380  – 540 mm

Altura posterior de assento 370  – 500 mm

Altura de encosto 250  – 500 mm

Comprimento tibial 280  – 510 mm

Largura total 495  – 710 mm

Comprimento total 640  – 1.040 mm

Ângulo anterior de chassis 75°  / 85°

Carga máxima 120 kg

Peso desde aprox. 8.9 kg

Peso de transporte
Chassis
Rodas traseiras

 
6.5 kg
1.25 kg

Zenit  
num relance

Materiais Cores anodizadas

Preto anodizado, mate Violeta anodizado, mate

Verde anodizado, 
mate

Cor-de-laranja 
anodizado, mate

Antracite anodizado, 
mate

Dourado anodizado, 
mate

Azul anodizado, mate

Pinturas em pó

Cor-de-laranja 
claro brilhante

Cor de vinho brilhante

Azul marinho

Vermelho guloseima

Prata brilhante

Cinza shimano mateAntracite metalizado Preto RAL 9005

Azul céu

Preto RAL 9005 mate

Verde maçã

Branco RAL 9016Azul gelo

Alumínio Carbono
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