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RENDIMENTO SUPERIOR
E UM ENCARTE SEM
PRECEDENTES
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Se exige o melhor rendimento ou se procura obter um encarte mais 
compacto da cadeira, há uma Xenon 2 perfeita para si. 

ESTILO, COM O MAIS 
ALTO RENDIMENTO

Por que modelo vai optar? Quem sabe se pelo design aerodinâmico e leveza da 
Xenon 2 com apoio de pés �xos? Ou pela facilidade de transporte da versão com 
apoio de pés desmontáveis? E o que nos diz da Xenon 2 híbrida com estrutura 
reforçada? Seja qual for a sua escolha, o design elegante e sóbrio da Xenon 2 
vai convertê-lo no centro de todas as atenções.

ESTILO, COM O MAIS 
ALTO RENDIMENTO
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XENON 2
Apoios de pés �xos
A nossa cadeira de rodas dobrável de alumínio mais leve. 
Estrutura com apoios de pés �xos.
Com um design limpo e linhas depuradas.

XENON 2 
Estrutura híbrida reforçada
Se rigidez é a sua prioridade máxima, seleccione a opção de 
estrutura reforçada para a sua Xenon 2 com apoios de pés 
�xos. Homologado para utilizadores até 140 kg.

Facilita as transferências e deslocações. Estrutura 
reforçada com apoios de pés desmontáveis. Oferece  
um encarte mais compacto para que a possa transportar 
facilmente no seu carro.

XENON 2
Apoios de pés desmontáveis

A MAIS VIAJANTE

A MAIS LEVE

A MAIS RESISTENTE
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Como é que se consegue uma cadeira dobrável de 
alumínio com um peso desde apenas 8,8 Kg? Unicamente 
com os melhores materiais e com as técnicas de fabrico 
mais inovadoras, como o Hydroforming.
Através de um tratamento térmico, conseguimos aumentar a resistência do 
alumínio, o que permite que os tubos da estrutura sejam mais �nos e leves e por 
sua vez mais fortes que numa cadeira dobrável tradicional.
Para conseguir o design único dos tubos ovalados da Xenon 2, foi usada a
inovadora técnica de moldagem de alumínio do Hydroforming, que permite obter 
formas complexas do tubo com a máxima resistência. Os tubos ovalados, 
utilizados geralmente no fabrico de bicicletas de estrada, têm grande rigidez e 
eliminam folgas para que possa apreciar de maior e�ciência e velocidade.

Encarte simples, sem complicações 
As novas cintas de alumínio da cruzeta fazem com que uma vez encartada a cadeira, as rodas se mantenham paralelas, 
garantindo assim a estabilidade .

 ...COM UM ENCARTE SEM PRECEDENTES
A alma da Xenon 2 é a sua cruzeta; com um design especial que se funde por baixo 
do assento tornando-a quase imperceptível. Isto traduz-se numa imagem limpa e
minimalista, mais comum numa cadeira de estrutura rígida. 

Mas as semelhanças não acabam aqui, e vão muito mais além da estética. O design do conjunto do eixo em combinação 
com a cruzeta, dão estabilidade e rendimento na condução. Estética e comportamento próprio de
uma cadeira de estrutura rígida. Mas com as vantagens de uma cadeira dobrável. Assim é a Xenon 2, imemorável!

  Tecnologia de tubos ovalados 
Os tubos ovalados, geralmente utilizados na produção de 
bicicletas de corrida, oferecem elevada rigidez e eliminam 
folgas para que possa desfrutar de maior e�ciência e 
velocidade em cada rodada. Você vai sentir a diferença!!!

  A NOSSA CADEIRA DE ALUMÍNIO 
DOBRÁVEL MAIS LEVE
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Yeray Betancor: Procurava uma cadeira para 
alguém com uma vida ativa. Queria que fosse 
ligeira, moderna, encartável e que a partir do meu 
automóvel a pudesse manusear com uma mão 
apenas...e a Xenon 2 reunia tudo isso.“
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Helium incorpora los materiales más ligeros e innovadores en todos sus 
componentes. El resultado es una silla ultra-ligera que, una vez retiradas las 
ruedas traseras, puede llegar a pesar 3.8 kg (modelo Helium Pro). La elevación y 
las transferencias nunca más serán un problema.

PURA LIGEREZA

DESIGN E PERSONALIDADE
Dê asas à imaginação e personalize a sua Xenon 2 com as mais de 30 cores disponíveis. 
Combine-as com as 5 cores anodizados para a forqueta e roda dianteira, e ponha o 
toque �nal com os frisos de cor disponíveis para as telas de encosto EXO EVO. Poderá 
conseguir praticamente qualquer combinação que lhe apetecer. Atreva-se a ser
original e… tenha uma cadeira original!

 Personalize a sua Xenon 2  
Com as mais de 30 cores disponíveis para a estrutura. 
Escolha a que combine com o seu estilo!

7  Conforto e estilo com a 
Tela de encosto EXO EVO 
Junte um toque de cor à tela seleccionando entre 
as 5 cores de frisos disponíveis; vermelho, azul, 
laranja, cinza prata ou preto.

A vida é colorida!  
5 cores anodizadas disponíveis para a forqueta e jante da roda 
dianteira: cinzento prata, azul, vermelho, cor-de-laranja ou 
preto. Seleccione a sua e marque o estilo!



E PERSONALIDADE
Dê asas à imaginação e personalize a sua Xenon 2 com as mais de 30 cores disponíveis. 
Combine-as com as 5 cores anodizados para a forqueta e roda dianteira, e ponha o 
toque �nal com os frisos de cor disponíveis para as telas de encosto EXO EVO. Poderá 
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Yeray Betancor: Sempre fui um rapaz Quickie: ativo 
e dinâmico, e acredito que a Quickie Xenon 2 é uma 
cadeira de rodas que se adequa muito bem a mim.
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1   Centro de Gravidade 
Consiga uma condução mais activa ou 
mais passiva deslocando a placa do eixo.

2   Ângulo do encosto 
Ajustável de -15º a 13º, em incrementos 
de 4º para que encontre a postura ideal 
(opção).

3   Altura de assento traseira 
Ajustável entre 37 e 50 cm modi�cando 
na placa a posição do suporte do eixo.

AJUSTÁVEL  
ÀS SUAS NECESSIDADES

Concebida para satisfazer as necessidades Individuais, a placa do eixo da 
Xenon 2 permite regular facilmente a altura do assento.

Quer alterar a con�guração da sua cadeira para conseguir uma condução mais activa ou mais passiva? 
Deslocando para a frente ou para trás a placa do eixo, poderá modi�car o centro de gravidade da cadeira. 
E não se esqueça de ajustar o ângulo do encosto para encontrar a posição que melhor se adapte ao seu 
corpo. Xenon 2 evolui consigo!



10

Aprovada para o transporte 
em veículos

XENON 2
Apoio de pés �xos

XENON 2   
Estrutura híbrida

XENON 2 
Apoio de pés desmontáveis 10
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Con�gure a cadeira conforme as suas necessidades individuais – Xenon 2 permite 
seleccionar entre múltiplas opções: Se quiser ver a gama completa de acessórios 
disponíveis, consulte o formulário de encomenda.

// ENCOSTO PARTIDO (OPÇÃO)

Para um transporte ainda mais cómodo, seleccione a opção de encosto 
partido abatível para a frente para assegurar a con�guração mais 
compacta possível.*

// AROS ELLIPSE 3R (OPÇÃO)

Aros anti deslizantes com forma ergonómica e cinta de borracha na 
parte superior para melhorar a tração (não deixam marca).  
Em cor negra anodizada e disponíveis para rodas de 24“e 25“. 

// ENCOSTO AJUSTÁVEL EM ÂNGULO (OPÇÃO)

Xenon 2 permite ao utilizador diferentes opções de encosto: Encosto 
�xo a 90º, Encosto partido ou Encosto ajustável em ângulo desde 
-15º até 13º em relação à estrutura (em incrementos de 4º).

// APOIOS DE BRAÇOS DE ESCRITÓRIO (OPÇÃO)

Abatíveis e desmontáveis, estes apoios de braços estão disponíveis 
em almofadado �xo ou regulável em altura. 

// PLATAFORMA AUTO-DOBRÁVEL (OPÇÃO)

Ajustável em ângulo e em profundidade, esta plataforma dobra-se 
ao mesmo tempo que a cadeira e está disponível em compósito ou 
�bra de carbono. Apenas para Xenon 2 com apoios de pés �xos.

// PROTECTOR LATERAL DE CARBONO (OPÇÃO)

Uma opção leve e com estilo que dará à sua cadeira um toque 
desportivo.

* O encarte pode ser comprometido pelas medidas da cadeira e do encosto.  
Consulte no formulário de encomenda o quadro de compatibilidades.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

34 a 50 cm

43 a 55 cm
43 a 56 cm (apoio de pés desmontáveis)

32 a 50 cm
32 a 46 cm (apoio de pés �xos)
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cm

25 a 47,5 cm

Xenon2 Apoio de pés Fixos Xenon2 Estrutura Híbrida Xenon2 Apoio de pés desmontáveis

Peso máximo do utilizador 110 kg 140 kg 125 kg

Largura do assento: 32 a 46 cm 32 a 50 cm 32 a 50 cm

Profundidade do assento: 34 a 50 cm 34 a 50 cm 34 a 50 cm

Altura dianteira do assento: 43 a 55 cm 43 a 55 cm 43 a 56 cm

Altura traseira do assento: 37 a 50 cm (ajustável) 37 a 50 cm (ajustável) 37 a 50 cm (ajustável)

Altura do encosto: 25 a 47,5 cm 25 a 47,5 cm 25 a 47,5 cm

Ângulo do encosto: -15° a 13° (em incrementos de 4º) -15° a 13° (em incrementos de 4º)-15° a 13° (em incrementos de 4º)

Centro de gravidade (COG): 4 a 13 cm 4 a 13 cm 4 a 13 cm

Camber: 0° / 2°/ 4° 0° / 2°/ 4° 0° / 2°/ 4°

Estrutura: Com apoio de pés �xos Reforçado, com apoio de pés �xosReforçado, com apoio de pés desmontáveis

Peso da cadeira: desde 8,8 kg desde 9,5 kg desde 10,3 kg

Cores para a estrutura: 32 32 32

Crash tested: Sim Sim Sim

Tolerância a de fábrica: +/- 1cm
Para mais informação sobre opções e disponibilidade, 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 desenho 
dos mesmos e as especi�cações indicadas sem aviso prévio.
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Sunrise Medical S.L  
Polígono Bakiola, 41 
48498 Arrankudiaga 
Vizcaya, España
Tel: 902 14 24 34  
Fax: 94 648 15 75
www.SunriseMedical.pt


