
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: 13.950 € Peso máximo utilizador:          110 kg

Nome:

Apelido:

Dados sobre o utilizador:

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

Dados relevantes do utilizador para a con�guração da cadeira 

SBCXZ011

Rev.3 2022

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 2 a 3 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, u ma 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 5 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.



Modelo Dados obrigatórios Dados necessários para a opção
           

Con�guração standard Opção sem custo Opção com custo

SBCXZ011

OPEN

Sim, estou abaixo do peso recomendado

Desenho em CAD para aprovação �nal
CAD

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

SW

SL

Profundidade adicional sem tela: 
ESL

FH

RH

FL
(Min = XY020 + XY030 + 140mm)

CP

Medidas optimizadas

ASSENTO ERGONÓMICO:
ERGO SEAT
Indicar longitude:

120,98 €

XY050

XY060

XY070

XY072

XA020

Estrutura aberta

Largura do assento: da parte interna à parte interna do protector lateral)

Profundidade do assento:

(superfície adicional para suporte de pernas e 
aderência durante as transferências)

Altura dianteira do assento:

Altura traseira do assento:

mm

mm
(Max - 500mm)
(Min - 380mm)

Profundidade total do chassis:

mm

mm

mm

Posição das rodas dianteiras

mm

(Max - 520mm)
(Min - 380mm)

(Max - 625mm)

(Max - 440mm)
(Min - 250mm)

mm (Max - 460mm total)

XY030

Peso máximo utilizador 110  kg

13.950 € RGK VEYPR SUB4

XY010

XW010

XA070

XY020

MEDIDAS DO CHASSIS

mm
(Max - 440mm)
(Min - 250mm)











(estreitamento do apoio de pés)
TAPER PARALLEL

Largura Largura

Desenho redondo
ROUND

Altura dianteira do apoio de pés
FH

Altura traseira do apoio de pés
RH

FL
(Longitude máx.  140mm) (peso certi�cado)

SBCXB400
(Ajustável 12 mm para cima e 12 mm para baixo)

XY115

XY120

Medidas individualizadas dos apoios de pés

mm

mm

mm

Tipo de apoio de pés

XY125

Apoio de pés de carbono com plataforma de carbono

(Standard = Altura dianteira do apoio de 
pés - 20 mm )

Profundidade do apoio de pés

(em combinação com 
assento Taper as medidas 
devem ser 20 mm menores) 

(Opcional, optimiza o 
acoplamento ao utilizador, 
suporte adicional para pernas/ 
posicionamento)

(Quando combinado com XY091, a 
referência  para o estreitamento do 

assento se tira no centro de ambas as 
curvaturas, ver indicação na foto do 

desenho direito)

Tamanho roda 
dianteira

4"

XY100

Altura máx possível
150 mm

Apoio de pés: desenho e medidas

CHASSIS DIANTEIRO E APOIO DE PÉS
Opções de chassis dianteiro

mm mm

Largura do assento Taper 
(estreitamento do assento)

Largura da estrutura frontalXY080 XY091





 



FROG LEG

SILVER/BLK GREEN/BLK

BLK/BLK RED/BLK

PURPLE/BLK BLUE/BLK

LOW RIDE
Selecione a cor:

Preto Vermelho Cinza prata

Azul Roxo

Largura entre rodas dianteiras:
CPW

Travões compactos de tesoura com montagem leve
COMPACT L/W OMIT  

sem fender com fender
SCREW ON L/W CARBON SCREW ON L/W CARBON FENDER

O protector segue a roda

(Max 25 mm)

LEVEL

CENTRE

Altura do protetor ao nível da 
roda

Altura do protetor 10mm sobre a roda
(Standard se não seleciona nenhuma opção)

Largura do fender até ao centro do 
pneu 

Altura do fender sobre a roda:  
(Min = 10mm)

Medidas dos protetores  (protector seguindo a roda)

XE065 Protetores laterais ultra-leves de carbono �xos

Altura individualizada sobre a roda: 

(para permitir o giro das rodas e base para miníma 
resistência ao rodar)

XD010SBCXD036

XE055 Protetores laterais ultra-leves de cabono �xos

Travões

mm

Sem travões

PROTETORES LATERAIS

Medidas dos protetores

Protetor lateral SEM FENDER Protetor lateral COM FENDER

mm

XC190

XY330

Medidas optimizadas

RODAS DIANTEIRAS, FORQUETAS  E TRAVÕES
Rodas dianteiras

Forquetas

Largura entre rodas dianteiras

XC135 Rodas dianteiras de 4x1.25" Frog Legs com jante de alumínio
Selecione a cor:

Forqueta Low Ride 

Jante roxa e pneu preto 

Jante verde e pneu preto

Jante azul e pneu preto 

Jante vermelha e pneu preto

Jante prata e pneu preto (std)

Jante preta e pneu preto








B/REST HT FIXED
Indicar altura (400mm max)

Encosto ergonómico
ANGLE ERGO B/REST

-5 -3 0

Outros graus:

INWARD OUTWARD

XY390 SBCXH100
CAMBER ANGLE

1 2 3
SINGLE POST FIXED COG

Largura

SBCXN300 Acabamento estrutura carbono mate

Preto BLK Branco WHITE Roxo PURPLE  Cinza GREY Cor personalizada para detalhes:

Vernelho RED  Azul BLUE   Laranja ORANGE Amarelo YELLOW INDIVIDUAL     

Rosa PINK Verde GREEN Sem adesivos

SUB 4 STRAP ADJ

Tela de encosto ajustável em tensão Sub4 AIRTECH SUB4 STRAP ADJ

Tela de encosto Air Tech ajustável em tensão com cintas  (*Opção não incluída no peso certi�cado*) AIRTECH STRAP ADJ

Prata (Std) SILVER Preto BLACK Azul BLUE ORANGE

Vermelho RED Roxo PURPLE

Branco (Std) WHITE STD Preto BLACK Azul BLUE

VermelhoRED Roxo PURPLE

Cor personalizada:

INDIVIDUAL ___________

120,98 €

Acabamento estrutura carbono brilho

126 €

XP050

XP035

Largura Largura

Encosto Taper Out  
(Alargamento)
(por cima dos protectores 
laterais)

Encosto Taper In 
 (Estreitamento)
(por cima dos protectores 
laterais)

Tela do encosto

Opção de cores nas costuras

Opções de logotipo

Selecione Camber: Desenho monotubo, com 
centro de gravidade �xo

Tela de assento

CAMBER Centro de gravedad FIJO

A) Altura vertical VERTICAL HT

B) Inclinação posterior: REARWARD

mm

XP045 Tela de assento ajustável em tensão Sub4

Detalhes

Estrutura e apoios de pés

XG110 XG120
120,98 €

456,75 €
SBCXN305

SBCXN250

120,98 €

Opções ergonómicas - plano posterior

Encosto

Opções ergonómicas laterais

XG010XY230 Encosto com altura �xa: Encosto �xo (Não  dobrável )

mm

+5+3

XG100XY360 Ângulo do encosto:

(Max -10/+20 graus)

ENCOSTO

Laranja

Nota:  Cor solo em adesivos

TELAS

mm mm

CENTRO DE GRAVIDADE

mm

CORES ESTRUTURA

(25-125mm) 

mm

















25"

15 mm 20 mm 25 mm

SBCXK150

(Não compatível com carrete cinzento prateado ou aro colorido)
TITANIUM QR AXLE PIN

Opções de cores para rodas Spinergy 

BLK WHITE XK180

BLUE PINK rodas Spinergy INDIVIDUAL

ORANGE GREEN Especi�car cor:
PURPLE

Opção de cor do anodizado do carreto/jante

BLK RED GOLD   
(opção standard) (Apenas para rodas LX, XLX e BLXL) (Apenas para rodas LX, XLX e BLXL)

(Apenas para rodas LX, XLX e BLXL) (Apenas para rodas LX, XLX e BLXL)
PURPLE BLUE

INDIVIDUAL
Especi�cação de cor:

SBCXK040 Sem rodas Tipo de roda: Tipo de pneu:
OMIT

NARROW XY485
(Standard se não se seleciona nenhuma opção) WIDE

REMOVE EXCESS 

Aros de aluminio anodizado com 6 uniões HARD ANO 6 TAB
(A opção mais leve. Standard se não se seleciona outra opção)

XL040
ELLIPSE TITANIUM

XL050
TETRA STAINLESS STEEL

XL140
PARA ERGO

SCHWALBE ONE

Cinzento Azul Vermelho
KENDA

XM130
MARATHON PLUS KENDA BLACK

XM050
SHOX K885 KENDA

SCHRAEDER XY490
(Standard se não se selecciona outra opção) PRESTA

169,24 € 40,55 €
Pneus Kenda K885 Mountain bike 

430,09 €

XM060

XM010

XM020

XM040

Pneus Kenda pretos
27,96 €

143,36 €

430,09 €

Pneus

Aros de titânio com 6 uniões

Carrete e jante douradaXK204

Carreto e jante em roxo
198,28 €

XL010

XL160

Posição do aro

Aros

Cortar patilhas do aro
153,85 €

Aros Ellipse com 6 uniões

 (Recomendado se a distância entre chassis e roda é de 20 mm ou menos)  (apenas com montagem estreita)

XY480

XL090

Aros Tetra Grip com 6 uniões

Válvulas

444,30 €

430,09 €

XL100

364,35 €

Aros de aço inoxidável com 6 uniões
200,72 €

Aros Ergo Gripp com 6 uniões

Pneus Schwalbe One (a opção mais leve) 

Pneus Shox maciços, pretos 

Pneus Schwalbe Marathon Plus
115,86 €

XL020

Aros Para Grip com 6 uniões

Pneus Kenda Alta Pressão

XY500

as opções assinaladas com ** , referem-se a opções que não garantem um peso máx.certi�cado abaixo dos 4 kg 

Válvula Presta Válvula Schraeder 

RODAS TRASEIRAS (* opções não incluídas no peso certi�cado)

Raios brancos

24"

XY460

XY420

975,26 €

Tamanho

Espaço roda-chassis

Tipos de ruedas

XY430

Espaço da roda ao chassis

Eixos 100 mm quick release de titânio (par)

Rodas Spinergy BLXL de 18 raios Blade (selecione abaixo a 
cor - Nota:  Carreto sempre em preto)

Rodas Spinergy CLX de 18 raios Blade (jante de 
carbono)

Cores personalizadas para  

XK075

XK226

129,36 €

Raios pretos

Carrete preto

Raios roxos

XK190

Raios vermelhos RED

Interiores INSIDE:
Exteriores OUTSIDE:

Montagem estreita Montagem afastada

259,55 €

198,28 €

XK205 Carreto e jante em cor personalizada

XK202

259,55 €
XK201

Carreto e jante em azul XK203

198,28 €

Raios amarelos YELLOW

Raios azuis

Raios laranjas 246,86 €

Carreto e jante  vermelho

Raios rosas

Raios verdes









Estas são apenas algumas das almofadas disponíveis. Consulte a gama completa na nossa Web

Jay Xtreme Active (Imprescindível juntar formulário encomenda da almofada)

Jay Lite  (Imprescindível juntar formulário encomenda da almofada)

Jay Basic  (Imprescindível juntar formulário encomenda da almofada)

Consulte a gama completa e os preços na nossa Web

Encosto Jay 3 Carbono  (Imprescindível juntar formulário encomenda do encosto)

Gama encostos Jay 3 Aluminio  (Imprescindível juntar formulário encomenda do encosto)

XP120 (em preto)
FRAME PROTECTORS NEOPRENE   

XP420 (em preto)
FRAME PROTECTOR NYLON

XR010 Bolsa para objetos pessoais com Velcro sob o assento
(em preto) SEAT POUCH VELCRO

XR200 Mochila preta com logotipo RGK
RUCKSACK

XR030
WHEEL BAG

XR020 Bolsa grande para objetos pessoais sob assento (em preto)
BLACK BOX

XR090 TOOL KIT

Cinto de gémeos Sub4

XC140 Rodas dianteiras 5x1.4" Frog Legs FROG LEG XC145 Rodas dianteiras 6x1.4" Frog Legs 
(jante cinzento prata e pneu maciço preto) (jante cinzento prata e pneu maciço preto)

FROG LEG

XE030
SCREW ON ALUMINIUM

XG080
FLIP DOWN PH

XJ100 SINGLE SPORT ANTI TIP

XR050
CARBON SEAT PLATE
(Medida standard: Profundidade de assento – 20 mm) 
Para outra medida, especi�que:

XP070 LEATHER CORNERS
(Apenas com tela de encosto Air Tech ajustável em tensão com cintas XP050)

XP110 XP170 Tela com desenho personalizado
ZIP POCKET

EMBROIDERY

ACESSÓRIOS (** opções não incluídas no peso certi�cado)

Antivolteio unilateral sport

Punhos

Opções de antivolteios

Punhos dobráveis 
361,55 €

Protectores do chassis de neopreno com fecho

Protectores do chassis de nylom com velcro

XS065

109,10 €

84,90 €

134,98 €

Kit de ferramentas

266,7 €

192,31 € 192,31 €

79,50 €

57,34 €

as opções assinaladas com ** , referem-se a opções que não garantem um peso máx.certi�cado abaixo dos 4 kg 

Protetores laterais de alumínio �xos, indicar tamanho na página 4

(Juntar imagem JPG do desenho, e posição) 

(Apenas com tela de encosto Air Tech ajustável em tensão com cintas 
XP050)

(Apenas com tela de encosto Air Tech ajustável em tensão 
com cintas XP050)

134,98 € 206,99 €

Bolsa porta-rodas (capacidade para 3 rodas)
278,34 €

OUTRAS OPÇÕES (** opções não incluídas no peso certi�cado)

Protetores laterais

Rodas dianteiras

Tela de assento

Tela de couro (apenas com XP050)

495,35 €

mm

Tela de encosto com bolsa de fecho

169,75 €
Incremento tela com esquinas de couro (cor preta)

Base de assento em �bra de carbono 
512,14 €

Personalização da tela (apenas com XP050)

ALMOFADAS JAY (** opcões não incluídas no peso certi�cado)

616,15 €

323,15 €

770,00 €

770,00 €

Jay Easy Visco  (Imprescindível juntar formulário encomenda da almofada)
105,43 €

105,43 €

ENCOSTO  JAY (** opções não incluídas no peso certi�cado)



NOTAS ADICIONAIS


