
A SUA PRIMEIRA CADEIRA EM TITÂNIO PERSONALIZADA 
PARA AS SUAS FORMAS



A sua primeira cadeira em titânio 
totalmente personalizada ao seu gosto e 
às suas necessidades

Desfrute desde o primeiro momento 
de uma cadeira em titânio criada
para as suas formas.  O seu visual 
elegante com estilo próprio não 
passa despercebido. Escolha o 
titânio para um maior conforto e 
absorção dos impactos durante 
a propulsão , especialmente 
importante durante a fase inicial 
do movimento, evitando lesões e 
maximizando o tempo ativo na sua 
cadeira sem desconforto.
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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 Hilite XTR é produzida 
em Titânio de Grau 2, proporcionando uma condução muito suave e grande 
resistência à corrosão.

A Hilite XTR oferece uma ampla gama de opções para personalização, garantindo rendimento 
e funcionalidade superiores numa cadeira com desenho clássico.

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. 

Leve e com a garantia de Crash Tested para utilização em transporte em veículos. 
Escolha entre a estrutura aberta ou fechada para rigidez extra e uso com handbikes e 
outros dispositivos de mobilidade, com rendimentos garantido!
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TUBO DO ASSENTO DE 25 MM

CARACTERÍSTICAS

ARMAÇÃO ABERTA OU FECHADA

CHASSIS RÍGIDO EM TITÂNIO GRAU 2

FORQUETA  LOW RIDE

CRASH TESTED

TECIDO DO ENCOSTO AIRTECH
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OPÇÕES E ACESSÓRIOS 
A Hilite XTR dispõe de uma grande variedade de opções para oferecer independência a todos os utilizadores. Desde 
opções clínicas para melhorar a postura e oferecer um suporte ergonómico até opções de ajuste; esta cadeira de rodas 
tem tudo.

Forqueta Low Ride

Desenho da estrutura fechada Apoio de pés tubular em titânio

Travões em tesoura (por baixo do assento) Protetores laterais fixos

Punhos ajustáveis em altura
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Aproveite ao máximo a sua vida!
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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 500 mm
Altura dianteira do assento 380 mm 550 mm
Altura traseira do assento 360 mm 550 mm
Altura do encosto 150 mm 450 mm
Ângulo do encosto -10º 20º
Centro de Gravidade (COG) 25 mm 150 mm
Camber 0, 1, 2, 3, 5º
Comprimento total com apoios para os pés (sem rodas) 400 mm 700 mm
Altura em rebatimento (apenas para cadeiras com encosto rebatível) 500 mm 750 mm
Ângulo do assento 0º 45º
Comprimento 200 mm 520 mm
Distância do apoio de braço ao assento 150 mm 300 mm
Rodas dianteiras  3, 4 , 5, 6 polegadas
Rodas traseiras 24 polegadas 25 polegadas
Peso total da cadeira (rodas incluídas) 7.5 kg 15 kg*
Peso de transporte 5 kg 12 kg*

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tolerância de fábrica: +/- 1 cm

Para mais informações sobre opções e disponibilidade, por favor consulte a folha de pedidos.
Os 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.
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MEDICALPLUS - PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES, LDA
Rua do Palácio de Gelo, nº 3, lote 215, loja I, 3500-606 Viseu-Portugal

Tel.: +351 232 458 619   Fax: +351 232 458 622

geral@medicalplus.pr     |     www.medicalplus.pt


