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GUIA DE SELEÇÃO

SÉRIE NITRUM



SÉRIE NITRUM

•  Leve, a partir de 4,9 kg (sem rodas ou almofada),  
para utilizadores de até 125 kg. 

•  Estrutura aberta: os componentes principais da estrutura  
(tubos do encosto e barra de reforço, assento e estrutura frontal) 
são soldados ao chassis (e não ancorados) proporcionando  
máxima rigidez, estabilidade e durabilidade. 

•  Oferece uma gama completa de ajustes para adaptar a  
cadeira às necessidades individuais. 

•  O design minimalista de estrutura aberta oferece uma  
aparência “super clean” e baixo peso, otimizando a 
manobrabilidade e o manuseio em transferências. 

•  A cadeira de rodas rígida em alumínio e ajustável mais  
leve do mercado. 

NITRUM NITRUM PRO

•  A mais leve da série, com 4,6 kg (sem rodas ou almofada)  
para utilizadores de até 125 kg. 

•  Estrutura aberta: para além do quadro principal, a placa do eixo e 

relação peso-rigidez e oferecer uma condução extraordinariamente 

•   
A opção para utilizadores que sabem exatamente o que procuram 
na sua cadeira e podem prescindir de parte da gama de ajustes. 

•  

“O design e o peso 
da cadeira de rodas 

são importantes para 
mim, por isso escolhi 

Nitrum.”

“A Nitrum Pro
impressionou-me com 

a sua elegância e 
rigidez.”

NITRUM PRO



Estrutura aberta: para além do quadro principal, a placa do eixo e 

relação peso-rigidez e oferecer uma condução extraordinariamente 

A opção para utilizadores que sabem exatamente o que procuram 

NEW NITRUM SERIESNITRUM HYBRID NITRUM HYBRID PRO

•  Estrutura super rígida, desde 5,8 kg (sem rodas ou almofada)  
para utilizadores de até 140 kg.

•  Estrutura híbrida: os componentes principais da estrutura 
(tubos do encosto e barra de reforço, assento e estrutura frontal) 
são soldados ao chassis (e não ancorados) proporcionando 
máxima rigidez, estabilidade e durabilidade.

•  Oferece uma gama completa de ajustes para adaptar a cadeira  
às necessidades individuais. 

•  A geometria compacta da estrutura com tubos inferiores adicionais  
 

estrutura, ideal para uma utilização com dispositivos de propulsão. 

•  A estrutura mais rígida, desde 5,5 kg (sem rodas ou almofada),  
para utilizadores de até 140 kg. 

•  Estrutura híbrida: para além do quadro principal, a placa do eixo e 

relação peso-rigidez. 
•   

soldados. A opção para utilizadores experientes que sabem  
exatamente o que procuram nas suas cadeiras de rodas e não  
precisam de toda a gama de ajustes. 

•  A geometria compacta do quadro com tubos inferiores adicionais 
 

“Passo muito tempo 
na cidade subindo 
passeios. A Nitrum 
Hybrid Pro dá-me a 
melhor sensação de 

estabilidade.”

“Com meus 130 kg, 
estou muito feliz que 
a Nitrum Hybrid seja 

a minha nova  
companheira. “



Peso total da cadeira

Material

Estrutura

NITRUM NITRUM HYBRID PRO

RESUMO DA SÉRIE NITRUM

NITRUM PRO

A partir de 7,5 kg

Estrutura aberta

Alumínio 7020 tratado termicamente

Leveza

Rigidez

Portabilidade

A partir de  7,2 kg

Estrutura aberta

Alumínio 7020 tratado termicamente

A partir de  8,1 kg

Estrutura híbrida

Alumínio 7020 tratado termicamente

Ajustabilidade

SÉRIE NITRUM
Descubra o con�gurador online 
para desenhar a QUICKIE Nitrum 
dos seus sonhos!
Leia o código QR com o seu telemóvel para aceder ao
con�gurador online da QUICKIE NITRUM.

Crash tested Sim Sim Sim

Encosto/Placa do eixo Ajustável Soldado Soldado

Tolerância de fábrica: +/- 10 mm

Peso máx. do utilizador 125 kg 125 kg 140 kg

NITRUM HYBRID

A partir de  8,4 kg

Estrutura híbrida

Alumínio 7020 tratado termicamente

Sim

Ajustável

140 kg

Sunrise Medical S.L.

Polígono Bakiola, 41
48498 Arrankudiaga
Vizcaya, España

Tel: 902 14 24 34
Fax: 94 648 15 75

www.SunriseMedical.pt

Para obter 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 modi�car o desenho e as especi�cações destes sem aviso prévio.


