
Faturado a: Enviado a:
Nome: Nome:
Morada: Morada:
Localidade: Código postal: Localidade: Código postal:
E-mail: E-mail:
Tel: Fax: Tel: Fax:

Data da encomenda

Nº de encomenda Sunrise:

PVP Rec: 5.903,60 € Peso máximo do utilizador:    125 kg
ELAXZ010

Nome.

Apelido:

Dados sobre o utilizador:

Os preços abaixo indicados são Preços de Venda ao 
Público Recomendados sem IVA

Elementos relevantes do utilizador para a con�guração da cadeira 

Nota Prazo de Entrega RGK – IMPORTANTE
Cada cadeira RGK é trabalhada individualmente e com os mais altos padrões de qualidade durante todo o processo de fabricação desde a receção do 

pedido. Este processo artesanal implica que os prazos de entrega sejam indicativos, garantindo sempre a personalização da cadeira nos mínimos detalhes.
Assim que o pedido é recebido na fábrica com todos os detalhes da cadeira confirmados, procedemos à realização do plano CAD personalizado. O prazo de 
entrega deste plano é de 3 a 4 semanas, o que pode variar dependendo do volume de planos a serem feitos naquele momento. Uma vez que o plano tenha 
sido revisado pelo cliente, ele deve ser devolvido assinado com sua aprovação para que possa entrar em produção e a cadeira possa ser fabricada de acordo 
com as medidas e formulários indicados no plano. Deve-se ter em conta que, se forem feitas modificações no plano, um novo será feito, uma vez que 
somente o plano com as medidas finais aprovadas entrará em produção. Esse processo pode levar vários dias ou semanas, por isso recomenda-se agilidade 
na revisão e devolução do plano assinado, evitando o atraso no início da fabricação.
Uma vez tendo na RGK o plano final, o tempo de fabricação da cadeira é de 6 semanas (transporte incluído), sempre que a cadeira passe com sucesso os 
testes de qualidade estabelecidos. Por se tratar de um produto totalmente customizado e fabricado individualmente sob os mais exigentes padrões de 
qualidade, este prazo pode variar para garantir o melhor resultado da cadeira.
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Modelo Dados obrigatórios Dados necessários para a opção
           

Con�guração standard Opção sem custo Opção com custo

ELAXZ010

ELAXA062 Armação Standard (tubo de assento 22 mm)
STANDARD

ELAXA063 Armação Standard com tubo de assento 25 mm 
(recomendado em pontos altos e jogo exigente)
STANDARD 25MM SEATRAIL

ELAXA280 Estrutura reforçada (Heavy Duty) HEAVY DUTY
(recomendada para utilizadores com mais de 100 kg)
(Selecione também as rodas Spinergy R10)

ELAXA145 Upgrade Rugby League
RUGBY UPGRADE

Peso máximo do utilizador 125 kg
Sim, estou abaixo do peso recomendado

XW010 Desenho em CAD para aprovação �nal (Inclui 2 alterações do desenho em CAD. A terceira alteração custará 150 €)
CAD

Recomendamos consultar o Catálogo de opções e acessórios para a seleção dos componentes da cadeira. 

XY010 Largura do assento: (da parte interna à parte interna do protetor lateral)
SW

XY020 Profundidade do assento:
SL

XY030 Profundidade adicional sem tela: 

ESL

XY050 Altura dianteira do assento:
FH

XY060 Altura traseira do assento:
RH

XY070 Profundidade total do chassis:
FL

(Min =  XY020 + XY030 + 140 mm)

XA020 Assento ERGONÓMICO: (Standard = 120 mm)
ERGO SEAT

(Max - 500 mm)

(Max - 630 mm)

656,23 €

mm

515,93 €

120,98 €

(Min - 360 mm)

(Max - 630 mm)
(Min - 360 mm)

mm

mm

mm

mm

RGK ELITE

(superfície adicional para suporte das pernas e proteção dos 
joelhos)

(Max - 500 mm)
mm

5.903,60 €

MEDIDAS DO CHASSIS

mm









XY080 XA130
TAPER V-SEAT

Especi�car largura: Especi�car largura:

(recomendado em utilizadores amputados) 

V SEAT + TAPER
TAPER POSITION

Especi�car medida Indicar largura dianteira do assento (A)

FRONT SEAT WIDTH

WIDTH

(ideal em amputados unilaterais) 
PARALLEL ASYMMETRIC

Especi�car largura Especi�car largura (A)

WIDTH WIDTH

Indicar espaço (B)

XR040
(com tubos de suporte) (Optimiza a função e a posição sentada) 

Especi�car longitude: DROP SEAT
Especi�car inclinação do assento

ALLY SEAT PLATE

XR050
(com tubos de suporte) CARBON SEAT PLATE

Especi�car longitude:

Base do assento de �bra de carbono
511,93 €

(Standard: profundidade assento - 20mm)

mm mm

mm

Opções do assento

mm
mm(Medida optimizada: profundidade assento - 20mm) (Standard: 20 mm)

mm

197,62 €

XA136
Assento em paralelo  com estreitamento da armação frontal

XA135
129,78 € 321,69 €

Assento Taper con desenho assimétrico

(Da parte interna do protetor a 
parte interna do assento taper)

mm mm
NOTA:  Da parte anterior do  
tubo do encosto ao ponto de 
início do estreitamento do 
assento

Indicar largura taper (B)

mm

Posição do assentop Taper (estreitamento do assento) XA131 Assento em "V" + Estreitamento Taper
129,78 € 340,20 €(Indicado em utilizadores fémur comprido e almofadas justas 

para óptima conexão)

(Opcional, otimiza o ajuste ao 
utilizador, suporte adicional 
para pernas/ posicionamento)

CHASSIS DIANTEIRO E APOIO DE PÉS
Opções de chassis dianteiro

mm

Assento em "V"

mm

321,69 €

XY082

Base do assento de alumínio XA260 Desenho angulado da base do assento
200,72 €

Assento Taper (estreitamento do assento)

 















 

                                  



1.- Selecione o tipo de desenho (Fixo ou ajustável)
2.- Selecione alturas e medidas

ELAXB080 ELAXB130

FIXED CLAMP ON ADJUSTABLE
ELAXB085 Apoio de pés ajustável em altura

(50 mm ajuste) ADJUSTABLE

(min = 35 mm) (min = 40 mm)
FH FH

(min = 35 mm) (min = 40 mm)
RH RH

(se não se especi�ca, a medida otimizada é de 20mm) (se não se especi�ca, a medida otimizada é de 20mm)

Para plataforma ABS indicar medidas na plataforma do apoio de pés Para plataforma ABS indicar medidas na plataforma do apoio de pés

WIDTH WIDTH
Otimizado 200mm Otimizado 200mm

LENGTH LENGTH
Otimizado 250mm Otimizado 250mm

XB180 (2.5 mm) XB180
ALUMINIUM ALUMINIUM

XB190
CARBON ABS

XB100 ABS Profundidade ABS personalizada
Profundidade ABS personalizada: Max = 380mm (Full)

Max = 380mm (Full)

Profundidade otimizada 330mm

ELAXB140

SPACER KIT

TUBES FR

Bordos elevados de aluminio (custo para cada lado) Bordos elevados de caborno (apenas um lado)
ALLY RAISED EDGE CARBON RAISED EDGE

Frente Para trás Esquerda Direita Frente Para trás

Indicar altura Indicar altura
(Max = 60mm) (Max = 45mm)

CPW

Medidas otimizadas (Largura plataf. Ap.pés + 50mm)

ELAXB145
166,78 €

Apoios de pés multiposições

Largura entre rodas dianteiras

Opciones de plataforma

Profundidade otimizada 330mm

Kit espaçadores

Plataforma de aluminio

37,86 € (permite aumentar a altura da plataforma 25mm)

Largura entre as rodas dianteiras
XY330

mm

Apoio pés com plataformas ABSPlataforma de carbono
332,86 €

mm

Plataformas moldeada ABS
195,81 €

mm

195,81 €
XB100

Plataforma de aluminio

Profundidade plataf. 
Apoio de pés

Profundidade plataf. 
Apoio de pés

mm mm

Plataforma ap.pés (personalize ou escolha medidas otimizadas) Plataforma ap.pés  (personalize ou escolha medidas otimizadas)

Medidas plataformas  (exceto plataforma ABS) Medidas plataformas  (exceto plataforma ABS)

Largura plataforma apoio de pés
Largura plataforma apoio de pés

mm mm

mm mm

mm mm

Distância da parte anterior do apoio 
de pés à parte traseira do tubo da 
forqueta POSITION

Distância da parte anterior do 
apoio de pés à parte traseira do 
tubo da forqueta POSITION

Apoio de pés �xos
(soldados no chassis) 321,69 €

Altura traseira do apoio de pés: Altura traseira do apoio pés:

Apoio de pés Fixos Apoio de pés ajustáveis

Altura dianteira do apoio de pés

APOIO DE PÉS

Altura e posição Altura e posição

mm mm

197,40 €

Altura dianteira do apoio de pés

Apoio de pés ajustáveis em altura com braçadeira 
(duplo tubo com 100 mm de ajuste)

XB240 XB250
91,94 € 284,29 €























                                  



ELAXY510
FIXED COG

ELAXY560 Centro de gravidade ajustável

ADJ COG

XY390 Selecione o Camber:

XA160

SINGLE WELDED

Personalize ou escolha medida otimizada

ELAXJ060

DOUBLE WELDED

Medidas optimizadas

Centro de gravidade �xo sport

mm

267,15 €ROUND DESIGN
Protetor desenho redondo

(Não com protetores soldados)
(+/-20mm)
BACKREST COG

Camber

CAMBER ANGLE

(largura máxima permitida)

Antivolteio único sport soldado

Antivolteio duplo sport soldado
(com barra de união)

mm

Distância entre rodas 
antivolteio personalizado:

CENTRO DE GRAVIDADE, PROTETOR FRONTAL E ANTIVOLTEIO

mm

ELAXY515
211,65 €

Encosto ajustável para COG +/- 20 mm

18 2016 22

STRAIGHT SIDED

Fixação integrada no protetor frontal 

377,63 €

221,72 €

Protetor frontal (escolha uma opção)

(Nota: Distância desde a parte 
interior dos tubos do encosto até ao 
centro do eixo)

ELAXA125 Defesa com desenho de �echa

Protetor desenho redondo com arestas �xas

194,02 €

Antivolteio

ELAXJ040

ARROW DESIGN

267,15 €
ELAXA120

ELAXA110





Protetores laterais de alumínio soldado sport
WELDED SPORT

TUBES ONLY SCREW ON CARBON

(Só com a opção ELAXE230)
HIGH DESIGN

Escolha uma das três opções

LENGTH

HEIGHT

Altura dianteira do protetor
(Opcional para jogadores altura máx.)

FRONT HT

XY230 XY245
FIXED HT

ADJ HT
Indicar altura Indicar altura

XY360 XG100
ANGLE

-5 -3 0 A)

B)

XG110 XG120

Largura: Largura:

+5

XE030

(por cima dos protetores laterais) 
(não disponível com Encosto ajustável 
em altura ELAXY245)

(não disponível com Encosto ajustável 
em altura ELAXY245)

mm

Graus

ELAXE230

mm

mm

mm

Longitude do protetor 

Altura do protetor

XE310 Upgrade protetores design alto

567,86 € 267,15 €

Medidas dos protetores (Personalize ou escolha medidas optimizadas)
Medidas personalizadas

Encosto com altura �xa

Desenho forma do protetor lateral

Protetores laterais de carbono �xosXE050ELAXE250

SCREW ON ALLY

Altura ao nível da roda

Altura personalizada sobre a roda

179,66 €

Encosto ergonómico

Altura do encosto

Ângulo do encosto

PROTETORES LATERAIS

mm

Opções ergonómicas - Plano posterior (escolher uma opção) 

mm

596,54 €

Protetores laterais

Altura de 25 mm sobre a roda

265,76 €

Protetores laterais alumínio �xos

Tubos laterales soldados

Medidas otimizadas

Altura vertical 

mm

Encosto

mm mm

mm

Encosto ajustável em altura
(+/-25mm)

ERGO B/REST

INWARD TAPER OUTWARD FLARE

(Por cima dos protetores laterais)

200,73 €

120,98 €

Outros graus:

Encosto Taper In  
(Estreitamento)

Encosto Taper Out 
(Alargamento) 

Opções ergonómicas laterais

120,98 € 120,98 €

(max -10 +10)
Inclinação posterior

+3









 







XC160
BONES REDS

XC200

XY420 XY430 XY440 XY450

XY470 Do interior ao interior da roda
RWG INSIDE TO INSIDE WHEEL

Personalizada:

XK030 XK330
(só com camber de 18 graus) (selecione abaixo a cor)

XK080 XK101
(selecione abaixo a cor)

Opções de cores para rodas Spinergy 

Raios brancos/carrete preto WHITE

Raios amarelos/carrete preto YELLOW Indicar cor:

Raios laranja/carrete preto ORANGE

Opção de cor  anodizado
Carrete preto (opção standard) Carrrete cinzento prata Carreto e jante em vermelho

SILVER RED
XK202

GOLD

Especi�cação de cor:

XK040 Sem rodas Tipo de roda: Tipo de pneu:
OMIT

WIDE

XL090 SUPER NARROW

XL010 Aros de alumínio anodizado com 6 uniões HARD ANO XL040
(Standard se não se seleciona nenhuma outra opção) (Não com 700C) TITANIUM

XL070 XL050
STAINLESS STEEL

XM070 XM080
(apenas cor azul)

XM150 XM090
(apenas 24" e cor azul)

XK520

XY500
(Standard se não se seleciona nenhuma opção)

3"

(para eixo de titânio ou aro super estreito)
Incremento roda reposição SW UPCHARGE

Espaço da roda ao chassis

198,28 €

Carreto e jante em azul XK204 Carrete e jante dourada

XK201

Cor personalizada para rodas 
Spinergy: INDIVIDUAL

198,28 €

XK190
129,37 €

198,28 €

Pneu Tufo MS3 sport TUFO MS3

259,55 €

Montagem larga (25 mm)Montagem estreita (15 mm)
NARROW

PURPLE

XY460

(cor preta)

25 30

Espaço roda chassis
24"

Rodas traseiras

700 C25"

mm

Rodas dianteiras com rolamentos Bones 

XC182 Rodas dianteiras com rolamentos Bones Swiss cerâmica  
BONES CERAMIC

(baixa fricção)
XC181Rodas dianteiras 61mm Sport

Forquetas micro sport
313,17 €Nota:  escolher cor na Página 8

Raios na cor roxa / carreto preto PURPLE 

XK203

1,055,28 €

20

Roda Sun Equalizer de 36/48 raios Sport

mm

1.111,25 €

XK200

Aros de titânio com 6 uniões

Válvula Schraeder 

Válvulas

Válvula Presta 

116,83 €

200,73 €

XY490

RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS
Rodas dianteiras e forquetas

26"

15

129,37 €

Pneus

Raios azuis/carrete preto BLUE

153,84 €

R. vermelhos/carrete preto RED

Rodas Spinergy SLX R10 heavy duty 24 raios

Roda Spinergy SLX Sport 24 raios Rodas Spinergy XSLX 24 raios (inclui capas 
protetoras) (selecione abaixo a cor)

Posição do aro

XK205

Interiores INSIDE:

Exteriores OUTSIDE:

Raios verdes/carrete preto GREEN

BLUE

Raios pretos/carrete cinza prata BLACK

Tamanho

XK180

246,87 €

Carreto e jante em roxo

1.949,71 €

Tipos de rodas

Raios rosa/carrete preto PINK

BLACK

Aros de aço inoxidável com 6 uniões

XL080  Aro super estreito sem patilhas 
(só com aros de titânio com 6 uniões)

259,55 €
Carreto e jante em cor personalizada INDIVIDUAL

Aros

Aros alumínio anodizado com 12 uniões (Não disponível com 
24") HARD ANO 12 TAB

307,71 €

XY480

153,84 €

Pneu kenda kaliente KALIENTE
BLUE

364,35 €

XY485

Cortar patilhas do aro    REMOVE EXCESS
(só com montagem estreita)

Pneu IRC ExeRacer IRC

AzulVermelho RED

Pneu Tufo WS3 Sport TUFO WS3
116,83 €

1.247,61 € 167,10 €

Rodas de reposição
Roda Spinergy de reposição (unidade)
(Mesmo modelo. Inclui o eixo) SW SPINERGY

ELAXK500

(apenas cor vermelha) 116,83 €







XN010 XN150

POWDER COATED COM

Estrutura Comp. Estrutura Comp. Estrutura Comp.

XN200

INDIVIDUAL

Armação Comp.

ELAXN030
(Outros componentes em preto, a menos que selecione XN160) (apoio de pés, tubo do eixo e protetores laterais)
BRUSHED BRUSHED COMP

ELAXN050 XN170
(Outros componentes em preto, a menos que selecione XN170) (apoio de pés, tubo do eixo e protetores laterais)
POLISHED POLISHED COMP

BLACK SILVER

RED  BLUE

PURPLE XN250

STRAP ADJ

AIRTECH SPORT

Incremento tela com cantos de couro (cor preta)
LEATHER CORNERS

SILVER BLACK BLUE Laranja

RED LIGHT BLUE PURPLE ORANGE

Cor personalizada: INDIVIDUAL

WHITE GREEN BLUE

RED LIGHT BLUE PURPLE

Tela com desenho personalizado
(Juntar imagem JPG do desenho e posição) 
EMBROIDERY

Cor anodizado na forqueta e detalhes

Prata Preto Azul oscuro

Opções de cor nas costuras

Opções de logotipo

Detalhes em preto

Detalhes em vermelho

Vermelho Roxo

Branco Verde

Azul claro Roxo

Brilhante  GLOSS GLOSS

Cromado espelho 300

INDIVIDUAL

XN160
123,77 €

Nota: Inclui: as forquetas, detalhes armaçao frontal, o logotipo Elite, as costuras da tela e o logotipo da etiqueta do chassi.. O logotipo da almofada, da �vela, dos protetores 
de chassis e o logotipo RGK da tela do encosto são em branco.

Seleccionar cor:197,91 €

Vermelho

Tela do assento ajustável em tensão com cintas    
(Standard se não se seleciona nenhuma opção)       

XP040

XP170 

Tela de encosto AirTech Sport (Transpirável e ajustável em tensão com cintas)

206,99 €

Personalizações na tela

XP070

XP055

169,76 €

Azul claro

Cor personalizada para 
detalhes:

TELA

Tela do encosto

Tela do assento

Azul oscuro

Preto brilhante 103 Preto mate 105

Acabamento em Aluminio Brilho

Branco mate 101

Cinza mate 131

Amarelo brilhante 120

Verde �oresta brilhante 143

Verde brilhante 107

Azul marinho mate 152

Azulão brilhante 174

CORES DO CHASSIS

Chassis pintado Acabamento pintado dos componentes
POWDER COATED FRAME

Estrutura e componentes

Mate   MATT Especial   SPECIAL

(apoios de pés, tubo do eixo e protetores laterais)
(se não especi�cado, a mesma cor que a armação)

Preto mate metalizado 104

Creme brilhante 135 Cinza claro mate 133 Cinza mate metalizado 130

Vermelho brilhante 108

Cinza prata c/ purpurina 170

Cinza brilhante 132

Branco brilhante 100

1.003,55 €

315,40 €

Preto jaspeado 201

Azul real brilhante 154 220,56 €

Cinza jaspeado 202

Branco jaspeado 200
Cor personalizada

Azul escuro brilhante 151 Cor personalizada

Acabamento em Aluminio Mate

Roxo brilhante 157

Acabamento componentes Brilho

Indicar cor/RAL:

Detalhes em roxo

Detalhes em cor de prata

Detalhes em azul

Turquesa brilhante 141

Rosa brilhante 188

Laranja brilhante 180 NOTA: (ver guia de cores RGK)

Acabamento componentes Mate 

246,87 €





XP080 Almofada espuma RGK (Seleccionar funda abaixo)
CUSHION

Escolher densidade e altura da almofada
Almofada densidade suave SOFT Almofada densidade média MEDIUM Almofada densidade dura HARD

Altura almofada 50mm Altura almofada 75mm Altura almofada 100mm

XP340 Incremento Almofada plastazote sport PLASTAZOTE

XP085 Funda da almofada de nylon ( cor preta) 
NYLON COVER

XP090 Incremento capa de almofada Air Lite (transpirável) XP380 Incremento capa de almofada Neopreno
AIRLITE COVER NEOPRENE COVER

Cinto ajustável c/ velcro PRO 100 mm Sport
100MM ELITE STRAP CLICK STRAP

XS055 Cinto ajustável c/ velcro PRO 50 mm Sport PELVI LOC 2DA
50MM ELITE STRAP (Para coxas e joelhos) Selecione o tamanho:

Médio  (8") M Grande (10") L

50MM PRO KNEE STRAP
(Para os quadris) PELVI LOC 3DA

Pequeno  (8") S Médio  (9") M

Posição Cinta 1 Grande (10") L Extra Grande (11") XL

(Para coxas e joelhos) M2 RATCHET

10"

Posição Cinta 1 Posição Cinta 2

STRAP LENGTH DISTANCE FROM BACK

Posição Cinta 2

DISTANCE FROM BACK DISTANCE FROM BACK

(um por cinto)
x1 x2 x3

STRAP LENGTH DISTANCE FROM BACK
(um por cinto) MOUNTING CLAMPS

x1 x2 x3

XR060 XR065
no chassis

STRAP LOCATION LOOPS

XR030 Bolsa porta-rodas (capacidade para 3 rodas)
WHEEL BAG FOOT STRAP

XP130 XS060
FRAME PROTECTORS CALF STRAP

XA150 Protecção em plástico para protetor frontal XP400 Protetor barra ridigizadora
PLASTIC TUBE OFFENSIVE WING BACK BAR PROTECTOR

XR090

Cinta M2 

Cintas de click

8"

Distância desde o tubo do encosto

12"

mm mm

Indicar longitude da cinta Distância desde o tubo do encosto

181,13 € (medida de tubo a tubo)

118,18 €

Opções capa de almofada

181,13 €

Posição dos velcros

(Especi�car tipo)

630mm

Cinto joelho Pro 50 mm

XS030

134,98 €

mm

Cintas com velcro

Indicar posição:
153,84 €

181,13 €

XS057

94,09 €

XS035

(Especi�car tipo)

Distância desde o tubo do encosto

mm mm

OPÇÕES DE CHASSIS
Fixações para cintas integradas

Braçadeiras de montagem ajustáveis para cintas
129,37 €

Protetor chassis com velcro sport

mm

XS040
129,37 €

Selecione montagem (só para cintas de click)

153,84 €

MOUNTING POINTS
Indicar longitude da cinta

Distância desde o tubo do encosto

Fixações para cinta gémeos integradas no chassis  (Para 
colocar a cinta de gémeos na parte frontal) CALF STRAP  
LOOPS

Kit de ferramentas

Cinto calcanhar

XS025

Pontos de montagem para cintos

321,69 €

344,06 €

Cinto click Pelvi Loc 2DA sport

Cinto click Pelvi Loc 3DA sport

XS045

160,64 €

137,07 €

ACESSÓRIOS

278,34 €
Cinto pésXS070

97,91 €

ALMOFADAS

CINTOS

XS050 XS020 Cinto click basic sport

580mm(Indicar altura máxima permitida)

97,91 €

126,58 €















NOTAS ADICIONAIS


