
A SUA PRIMEIRA CADEIRA EM ALUMÍNIO PERSONALIZADA PARA 
AS SUAS FORMAS



Funcional, leve e eficiente

A TIGA F2 oferece-lhe a 
oportunidade de desenhar 
a sua primeira cadeira em 
Alumínio de forma totalmente 
personalizada, com facilidade 
e com a ampla gama de opções 
RGK. Para desfrutar desde o início 
da sua cadeira, com o melhor 
rendimento e com a máxima 
proteção para as suas articulações 
durante o movimento e as 
transferências.
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TECNOLOGIA

Verdadeira Construção Personalizada

Opções à la carte

Materiais da mais alta qualidade

Uma cadeira única

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.

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 Tiga F2 é produzida em
Alumínio 7020, com uma rigidez e eficiência incomparáveis.

A Tiga F2 oferece uma ampla gama de opções para personalização, pelo que não existem duas 
cadeiras iguais.

Totalmente personalizável, com design e estilo próprios. 
Concebida desde o início para se adaptar a si, à sua forma, aos 
seus gostos e às suas necessidades... sem mais demoras.
Independência desde o primeiro momento.
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CARACTERÍSTICAS

TECIDO DE ENCOSTO AIRTECH

CRASH TESTED

CHASSIS RÍGIDO EM ALUMÍNIO 7020

TUBOS DO ASSENTO DE 30 MM

FORQUETA LOW RIDE
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OPÇÕES E ACESSÓRIOS
A Tiga F2 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.

Rodas dianteiras

Apoios de pés Encosto rebatível

Rodas antivolteio Protetores laterais

Centro de Gravidade ajustável
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Aproveite ao máximo a sua vida!

As possibilidades são infinitas



DESCRIÇÃO MIN MAX
Peso máx. utilizador N/A 115 kg
Largura de assento 250 mm 500 mm
Profundidade do assento 300 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) 8 kg 15 kg*
Peso de transporte 5,5 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 nossos 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.

Tiga F2 | 7



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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