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Data do pedido

Nª de pedido de Sunrise
  = Standard = Opção com custo

L = Prazo de entrega maior = Opção sem custo

Peso máx. utilizador:      75 kg

MODELO
188WM69 Zippie Iris SE

ARMAÇÃO
Armação Standard

188FS29 Com base para sistemas respiratóriosNão com larguras de 25 e 28 cm. Não com travão de acompanhante.

188FT46 Armação Contracture Sempre com apoio de pés Contracture

Não é possível com profundidade de 10" / 25 cm. Não é possível com apoio de braços com encaixe de duplo tubo

188TO34 Encaixes para o transporte em veículos
ÂNGULO DE BASCULAÇÃO

Basculação de 55° (pré-estabelecido de fábrica em preto)
188TA5 De -5° a 50° Não é possível com encosto reclinável. Não com altura de assento de 12,5"/32cm

188TA6 De 0° a 55° Não é possível com encosto reclinável

188TA7 De +5° a 60° Não é possível com encosto reclinável

Basculação de 40°(pré-estabelecido de fábrica em preto)
188TA8 De -5° a 35° Não é possível com altura de assento de 12,5"/32cm

188TA9 De 0° a 40°
188TA10 De +5° a 45°

SISTEMA DE BASCULAÇÃO
188TT8 Mediante pedais - Sem cabos Não é possível com base para sistemas respiratórios

Lado esquerdo (do acompanhante) Lado direito (do acompanhante)
188TT12 Mediante gatilhos no encosto

CORES
188C140 1 Amarelo gema (Aztec Gold)
188C2 2 Preto (Black)

3 Bordeaux (Black Cherry)
188C10 4 Preto com purpurina mate (Black Opal)
188C38 5 Azulão mate com purpurina (Blue Opal)
188C36 6 Azulão brilhante (Candy Blue)
188C14 7 Roxo brilhante (Candy Purple)
188C35 8 Vermelho brilhante (Candy Red)
188C142 9 Azul brilhante (Electric Blue)
188C143 10 Verde floresta (Evergreen)
188C126 11 Branco fluorescente (Glow)
188C144 12 Verde maçã (Green Apple)
188C147 13 Rosa flúor metalizado (Hot Sparkle Pink)
188C116 14 Preto mate (Matte black)
188C151 15 Bordeaux mate (Matte Black Cherry)
188C150 16 Azul brilhante mate (Matte Electric Blue)
188C149 17 Verde escuro mate (Matte Evergreen)
188C152 18 Roxo mate (Matte Purple)
188C148 19 Rosa Metalizado (Mauve Pink)
188C103 20 Castanho (Rootbeer)
188C114 21 Cinza prata (Sparkle Silver)
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PVP

2.731,40 €
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286,69 €

Os preços aqui referidos são Preços de Venda ao Público 
Recomendados sem IVA
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PVP Rec: 2.731,40 €
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ZIPPIE Iris
= Standard = Opção sem custo = Opção com custo

188C145 22 Laranja (Sunrise Orange)
188C113 23 Titânio (Titanium color paint)
188C8 24 Amarelo (Yellow)
188C108 Zebra Combinação de listras pretas com outra cor de armação (selecione a cor) 

Não está disponível com preto, preto mate com purpurina, preto mate e nem com titânio

MEDIDAS
LARGURA

188W1 10" /  25 cm Não é possível com base para sistemas respiratórios, apoio de pés eleváveis ou articulados

Impossível com plataformas de composite ou de alumínio

188W2 11" / 28 cm Não é possível com base para sistemas respiratórios, apoio de pés eleváveis ou articulados

Impossível com plataformas de composite ou de alumínio

188W3 12" / 30 cm Não possível com apoio de pés eleváveis ou articulados. Disponível com apoio de pés eleváveis a 90º

Impossível com plataformas de composite ou de alumínio

188W4 13" / 33 cm Não possível com apoio de pés eleváveis ou articulados.Disponível com apoio de pés eleváveis a 90º

Impossível com plataformas de alumínio

188W5 14" / 36cm
188W6 15" / 38cm
188W7 16" / 41cm
188W8 17" / 43cm Não é possível com plataformas de criança, ajustáveis em ângulo. Não com plataforma 90/90

188W9 18" / 46cm Não é possível com plataformas de criança, ajustáveis em ângulo. Não com plataforma 90/90

INTERVALO DE PROFUNDIDADE DA ARMAÇÃO
188SN01 Armação curta para profundidades de 10 a 14" / 25 a 36 cm
188SN02 Armação média para profundidades de 12" a 16" / 30 a 41 cm
188SN03 Armação larga para profundidades de 14" a 18" / 36 a 46 cm

PROFUNDIDADE DA ARMAÇÃO
188FD1 10" /  25 cm (1) Não é possível com armação e apoio de pés Contracture

188FD2 11" / 28 cm (1)
188FD3 12" / 30 cm (1) (Recomendado armação curta )
188FD4 13" / 33 cm (1) (Recomendado armação média)
188FD5 14" / 36cm (Recomendado armação média)
188FD6 15" / 38cm (Recomendado armação média)
188FD7 16" / 41cm (Recomendado armação larga)
188FD8 17" / 43cm
188FD9 18" / 46cm

ASSENTO 
BASE SOLIDA DE ASSENTO

188ST35 Base sólida Com crescimento para tamanhos maiores (ver quadro da direita)

188ST36 Base sólida montagem baixo Não é possivel com profundidade da armação de 10" / 25 cm

188ST54 Sem base sólida
ENCOSTO (Selecione um dos seguintes tipos de encosto: 1,2 ou 3)

1. Tubos do encosto com punhos fixos
188BP9 Baixos (19" / 46 cm)
188BP10 Médios (22" / 54 cm)
188BP11 Altos (25" / 61 cm)

Tubos com alargadores, desmontáveis
188BP12 Baixos
188BP13 Médios
188BP14 Altos

188RG1 Barra rigidizadora dobrável
2. Encosto ajustável em altura com punhos de empurrar Selecione altura dos tubos e o tipo de punho

188B170 Tubos standard  (reguláveis em altura de 16 a 22" / de 41 a 56 cm)
188PH8 Punhos standard  
188PH9 Punhos longos

188B171 Tubos altos (reguláveis em altura de 19 a 25" / de 48 a 63,5 cm)
188PH8 Punhos standard
188PH9 Punhos longos

188BT21 3. Encosto reclinável Não possível com ángulo de basculação de 55º

Médio (altura de 21"/ 54 cm)
Alto (altura de 24" / 61")
ASSENTO / ENCOSTO JAY
Almofadas JAY Consulte as folhas de pedido de almofadas e encostos Jay

Encostos Jay Consulte as folhas de pedido de almofadas e encostos Jay

859,79 €
859,79 €

169,95 €

239,06 €

239,06 €

s/c
s/c
s/c

86,52 €

s/c
s/c
s/c

Std
98,26 €

s/c

s/c
s/c
s/c
s/c
s/c
s/c

s/c
s/c
s/c

s/c
s/c
s/c

s/c

s/c

s/c

s/c

s/c
s/c

(1): Não é possível com apoio de braços com encaixe de duplo tubo

PVP
s/c
s/c
s/c

221,38 €

Base sólida 
crecimiento 

Ajuste 
crecimiento 

25 a 41 cm 28,5 a 38,5 cm 
36 a 46 cm 38 a 48 cm 
 

Tubos com 
punhos fixos

Base sólida de assento

Encosto  ajustável 
em altura com 
punhos  de empurrar

Encosto 
reclinável

Medida "A"

Medid
a "A"

Largura 
assento

Base sólida 
crescimento



ZIPPIE Iris
= Standard = Opção sem custo = Opção com custo

APOIO DE BRAÇOS
188AA12 Em forma de T, com almofada de espuma (2) Não é necessário selecionar almofada

188AA13 Em forma de T, largos, com almofada de espuma (2) Não é necessário selecionar almofada

188AA3 Abatíveis (10" a 13" profundidade) Não é necessário selecionar almofada

188AA4 Abatíveis (14" a 16 " profundidade) Não é necessário selecionar almofada

188AA1 Abatíveis com posições de bloqueio Não é necessário selecionar almofada

188AA7 Abatíveis ajustáveis em profundidade, com posições de bloqueio Não é necessário selecionar almofada

188AA62 Com encaixe de duplo tubo fixo (1) (2) Apenas com almofadado de escritorio ou largos

188AA63 Com encaixe de duplo tubo, ajustáveis em altura (1) (2) Apenas com almofadado de escritorio ou largos

188AA43 Com encaixe de duplo tubo, abatíveis (1) (2) Apenas com almofadado de escritorio ou largos

188AA48 Com encaixe de duplo tubo, ajustáveis em altura e abatíveis (1) (2) Só com almof. escritorio ou largos

188AA11 Ajustáveis em altura Standard (2) Ver o quadro da última página para medidas
188AR17 Com encaixes baixos 188AR18 Com encaixes standard

188AA29 Ajustáveis em altura, baixos (2) Ver o quadro da última página para medidas

188AR17 Com encaixes baixos 188AR18 Com encaixes standard
Almofadado do apoio de braços

188AM23 De escritório (Classic) Comprimento de 25 cm

188AM24 Largos (Classic) Comprimento de 36 cm

188AM9 Protetor de espuma curto Só com apoios de braços ajustáveis em profundidade, abatíveis

188AM10 Protetor de espuma comprido Só com apoios de braços ajustáveis em profundidade, abatíveis

APOIO DE PÉS Selecione um tipo de apoio de pés: 1 Montagem alto, 2 Standard ou 3 Contracture. Selecione depois hanger, tubos de extensão e plataformas

1. APOIO DE PÉS MONTAGEM ALTO (sem tubos de extensão)
188H89 70° abatíveis para dentro e para fora (com montagem alto)
188H90 80° abatíveis para dentro e para fora (com montagem alto)
188H91 90° abatíveis para dentro e para fora (com montagem alto)
188H9 70° reforçados (com montagem alto)
188H10 80° reforçados (com montagem alto)
188H11 90° reforçados (com montagem alto)
188H23 90° Eleváveis Não é possível com larguras de 10" e  11" / 25 e 28 cm

Aumento do hanger para apoio de pés com montagem alto
188E23 2"/ 5 cm
188E24 4"/ 10 cm Não está disponível com apoio de pés eleváveis a 90º

Plataformas para apoio de pés com montagem alto
188F9 De criança, ajustáveis em ângulo Não é possível com larguras de 17" e 18" / 43 e 46 cm

188F8 Adulto, ajustáveis em ângulo
188F62 Plataforma a 90° Não é possível com larguras de 17" e 18" / 43 e 46 cm

2. APOIO DE PÉS STANDARD COM TUBOS DE EXTENSÃO
188H85 60° abatíveis para dentro e para fora Não é possível com plataformas de alumínio

188H86 70° abatíveis para dentro e para fora Não é possível com plataformas de alumínio

188H116 80° abatíveis para dentro e para fora Não é possível com plataformas de alumínio

188H24 Articulados adulto Só para larguras desde 14" / 36 cm. 
Apenas com tubos de extensão médios ou largos. Apenas com plataforma de composite ou adulto ajustáveis em ângulo

188H14 Eleváveis Só para larguras desde 14" / 36 cm. Apenas com plataformas de aluminio ou adulto ajustáveis em ângulo

188E12 Curtos 188E15 Largos
Tubos de extensão para apoio de pés standard

188E1 Curtos (11,5" - 14" / 29 - 36cm) Não é possível com apoio de pés eleváveis ou articulados

188E2 Médios (14" - 17" / 36 - 43cm) Não é possível com apoio de pés eleváveis. Não com plataforma única abatível

188E5 Largos (17" - 19" / 43 - 48cm) Não é possível com apoio de pés eleváveis

188E16 Montados altos Não é possível com apoio de pés eleváveis ou articulados Não com plataformas de composite

Plataformas para apoio de pés standard
188F1 Composite Só com larguras desde 13" / 33 cm. Não é possível com apoio de pés eleváveis nem com montado alto

188F3 Adulto, ajustáveis em ângulo
188F4 De criança, ajustáveis em ângulo Não com app eleváveis, articulados,nem larguras de 17" e 18" / 43 e 46 cm

188F5 Alumínio Só com apoio de pés eleváveis. Para larguras desde 14" / 36 cm

188F48 Plataforma única abatível (alumínio)
Não é possível com apoio de pés eleváveis ou articulados. Só com tubos de extensão curtos ou largos

ACESSÓRIOS PARA APOIOS DE PÉS ( montado alto e standard)
188IG2 Protetor de golpes em neoprene Só é possível com apoio de pés com tubos de extensão a 60º,  70º e 80º

188HL1 Cinta calcanhar Só para plataformas de composite e de adulto ajustáveis em ângulo

188A54 Cinto pernas Não possível com plataforma de composite,de adulto ajustáveis em ângulo, nem de alumínio

188A110 Cinto sujeição de pés (par) Só para plataformas de adulto ajustáveis em ángulo

(2): Não está disponível com protetores laterais de apoio de braços

PVP

82,66 €
29,52 €

153,98 €
153,98 €
142,07 €

238,91 €

280,18 €

238,91 €

31,29 €

s/c

s/c

Std

250,81 €

250,81 €
239,07 €

25,83 €

s/c

55,48 €

153,98 €
153,98 €

158,37 €

s/c

s/c

s/c

s/c

(1).  Não está disponível com almofadas acolchoadas nem protetores de espuma. Não está disponível com 
profundidade da armação inferior a 14". Não está disponível com base sólida de 14 - 15" de profundidade. Não 
está disponível com armação e apoios de pés Contracture

s/c

31,29 €

234,68 €
98,26 €

29,52 €

s/c

s/c

s/c

s/c

s/c

s/c

s/c

s/c

s/c
s/c

s/c

s/c

s/c

s/c

s/c
s/c

Abatíveis com 
bloqueio e 
almofadado  de 
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Abatíveis 
com 
bloqueio e 

Em forma de T

Com encaixe 
de duplo tubo, 
ajustáveis em 
altura

Ajustáveis em 
altura

Com encaixe 
de duplo tubo 

Abatíveis 
ajustáveis 
em 
profundidad

Apoio de pés standard 
com tubos de extensão

Apoio de 
pés 
eleváveis

Plataformas de composite

Adulto ajustáveis em 
ângulo

De criança ajustáveis em 
ângulo

Plataformas de 
alumínio

Plataforma 
única abatível 

70/80/90º
reforçados

Apoio de pés montagem alto 
(sem tubos de extensão)



ZIPPIE Iris
= Standard = Opção sem custo = Opção com custo

3. APOIO DE PÉS CONTRACTURE Hangers multi ajustáveis com plataformas ajustáveis em ângulo

188H26 Apoio de pés Contracture Não é possível com apoio de braços com encaixe de duplo tubo

188FP01 Montagem central 188FP02 Montagem exterior
Curtos Com opção de tubos de extensão curtos ou largos, em função da configuração da cadeira

188EP1 10,5" / 27 cm extensíveis em altura
188EP2 11" /  28 cm extensíveis em altura
188EP3 11,5" /  29 cm extensíveis em altura
188EP4 12" / 30,5 cm extensíveis em altura
188EP5 12,5" /  32 cm extensíveis em altura
188EP6 13" / 33 cm extensíveis em altura

Compridos Com opção de tubos de extensão curtos ou largos, em função da configuração da cadeira
188EP5 12,5" / 32 cm extensíveis em altura
188EP6 13" / 33 cm extensíveis em altura
188EP7 13,5" / 34 cm extensíveis em altura
188EP8 14" / 36 cm extensíveis em altura
188EP9 14,5" / 37 cm extensíveis em altura
188EP10 15" / 38 cm extensíveis em altura

Alturas de assento ao solo

 12,5"/32 cm  16"/41 cm  16"/41 cm
 16,5"/42 cm  16,5"/42 cm  16,5"/42 cm
 17"/43 cm  17"/43 cm  17"/43 cm  17"/43 cm  17"/43 cm
 17,5"/44 cm  17,5"/44 cm  17,5"/44 cm
 15"/38 cm  15"/38 cm
 15,5 "/39 cm  15,5 "/39 cm
 16"/41 cm  16"/41 cm
 16,5"/42 cm  16,5"/42 cm  16,5"/42 cm  16,5"/42 cm
 13,5"/34 cm
 14"/36 cm  14,5"/37 cm
 14,5"/37 cm  17"/43 cm  17,5"/44 cm  17,5"/44 cm
 17,5"/44 cm  17,5"/44 cm  18"/46 cm  18"/46 cm  18"/46 cm
 18"/46 cm  18"/46 cm  18,5"/47 cm  18,5"/47 cm
 18,5"/47 cm  18,5"/ 47cm  19"/48 cm  19"/48 cm
 15,5 "/39 cm  16"/41 cm
 16"/41 cm  16,5"/42 cm  16,5"/42 cm  16,5"/42 cm  16,5"/42 cm
 16,5"/42 cm  17"/43 cm  17"/43 cm  17"/43 cm  17"/43 cm
 17"/43 cm  16,5"/42 cm  16,5"/42 cm
 17"/43 cm  17"/43 cm  17"/43 cm  17"/43 cm  17"/43 cm
 18"/46 cm  17,5"/44 cm  17,5"/44 cm  17,5"/44 cm

 18"/46 cm  18"/46 cm  18"/46 cm  18"/46 cm
 17"/43 cm  17,5"/44 cm

 17,5"/44 cm  17,5"/44 cm  18"/46 cm  18"/46 cm  18"/46 cm
 18"/46 cm  18"/46 cm  18"/46 cm  18,5"/47 cm
 18,5"/47 cm  18,5"/47 cm  19"/48 cm  19"/48 cm  19"/48 cm

RODAS DIANTEIRAS
188CW31 4" com luzes
188CW73 4" x 1.25" maciço macio
188CW51 5" com luzes
188CW5 5" maciças perfil baixo
188CW7 5" x 1,5" maciço macio
188CW33 6" pneumáticas
188CW34 6" maciças
188CW35 6" x 1,5" maciço macio
188CW21 8" pneumáticas
188CW32 8" maciças
188CW39 8" x 1,5" maciço macio
188CW36 8" x 2" pneumáticas
188CW37 8" x 2" pneumáticas com câmara maciça

RODAS TRASEIRAS
188RW13 12" Não podem levar aros

188RW52 16" Não podem levar aros

188RW3 20" com raios de plástico
188RW8 22" com raios de plástico
188RW1 24" com raios de plástico
188RW90 20" com raios de aço
188RW91 22" com raios de aço
188RW54 24" com raios de aço
188LK01 12" com bloqueio do carrete
188LK02 16" com bloqueio do carrete

149,58 €

22" 

s/c

147,22 €
147,22 €

86,52 €

86,52 €

71,03 €

R
od

as
 tr

as
ei

ra
s

16"  

20"  

4"

12"  

12" Poliuretano 
perfil baixo

s/c
86,52 €

s/c
86,52 €

8" X 2"8"x1,5"

188E2

6" 8"x1" 
Rodas dianteiras

188E1

s/c

24" 

5"

PVP

331,52 €

s/c

230,28 €

71,03 €

86,52 €

203,90 €
203,90 €

203,90 €

s/c
s/c

s/c

71,03 €

s/c
38,75 €

s/c

Contracture com 
montagem central

Contracture com 
montagem exterior

Rodas com raios 
de plástico

Rodas com 
raios de aço



ZIPPIE Iris
= Standard = Opção sem custo = Opção com custo

PNEUS
188RT1 Pneumáticas
188RT2 Pneumaticas com câmara maciça
188RT3 Poliuretano alto perfil Não está disponível com rodas de 12" e 16"

188RT4 Poliuretano baixo perfil Só com rodas de 12"

AROS Rodas de 12" e 16" não podem levar aros

188HR1 De aluminio anodizados
188HR4 Com cobertura de plástico
188HR8 Com projecções 8 oblíquas Só com rodas de 24". Não está disponível com protetores de raios

PLACA DO EIXO
188AL33 Placa standard
188AL17 Sistema de hemiplegia Só para rodas com raios de plástico de 20, 22 e 24". Não com aros com pitons

188OA2 Aro de hemiplegia standard
188HM1 Montado à direita 188HM2 Montado à esquerda

188OA1 Aro de hemiplegia pequeño
188HM1 Montado à direita 188HM2 Montado à esquerda
EIXOS

188AX1 Eixo de desmontagem rápido (Quick Release)
188AX26 Eixos para sistema de hemiplegia Sempre com opção de sistema de hemiplegia

188AX11 Eixo para tetraplegia Não é possível com rodas com raios de aço

TRAVÕES
188WL34 De empurrar, montagem alta
188WL36 De acompanhante (pedais) Não é possível com base para sistemas respiratórios

188EH1 Extensor de travão 6" (par) Apenas para travões de empurrar

ACESSÓRIOS
188AT1 Rodas antivolteio traseiras
188A1 Mochila (na cor preta)
188A2 Mochila Zippie extra A cadeira Zippie Iris leva de serie uma mochila Zippie

188A8 Bolsa para o assento, cor preta
188A83 Kit de ferramentas
188A54 Cinta barriga da perna extra

CINTOS
188A112 1" de largura, acolchoado (com encaixes)
188A117 2" de largura, tipo para avião (com encaixes)
188A118 2" de largura, acolchoado, tipo avião (com encaixes)
188A141 1.5" de largura, com fecho auto. (com encaixes)
188A814 1" de largura, acolchoado, comfort fit APB5116

PROTETORES DE RAIOS
188A23 Pretos Não é possível com rodas traseiras de 12" ou 16", não com aros com pitons

188A303 Transparentes Não é possível com rodas traseiras de 12" ou 16", não com aros com pitons

PROTETORES LATERAIS APOIOS DE BRAÇOS
188SG33 De plástico Não com apoios de braços ajustáveis em altura, em forma de T nem duplo tubo

188SG29 De plástico para crianças Não com apoios de braços ajustáveis em altura, em forma de T nem duplo tubo

MESAS
188A29 XS  Recomendada para larguras de 10"a 12"/ 25 a 30 cm

188A30 Pequena  Recomendada para larguras de 13" a 14"/ 33 a 36 cm

188A31 Média  Recomendada para larguras de 15" a 17" / 38 a 43 cm

188A32 Grande  Recomendada para larguras desde 18" / 46 cm

CAPOTA é necessário um espaço de 5 cm desde os tubos do encosto para instalar os encaixes

1888A06 Para larguras de 10 a 14" / 25 a 36 cm 1888A07 Para larguras desde 15" / 38 cm
Quadro de ajustes em altura dos apoios de braços ajustáveis em altura

:liam-ElacideM esirnuS
Direcção

áP:leT gina web
Fax:

s/c

63,06 €

92,24 €

57,14 €
57,14 €

93,86 €

38,75 €

86,53 €

s/c

46,92 €

804,07 €

s/c

s/c

199,46 €

s/c

s/c

87,82 €

PVP

s/c
71,85 €

s/c
86,53 €

s/c

s/c

203,89 €

86,53 €

93,86 €

29,53 €

122,77 €

86,53 €

203,89 €

s/c

203,89 €

103,32 €

122,77 €

203,89 €

271,19 €

86,53 €

Escritório Largo

Std 25,5-38 cm
Baixo 21-32 cm
Std 21,5-32 cm

Baixo 17-27,3 cm

Std
26,6 cm (10 

1/2")
36 cm (14 

1/4")
Baixo

Almofadado acolchoado (Contour)
Apoios de braços

ajustáveis em 
altura

Encaixe Ajuste em
altura (H)

Longitude almofadado L

Aros com pitons

Protetor de raios 
preto

Protetor de raios 
transparente

Cinto tipo  avião

Cinto tipo  avião,
acolchoado

Mochila

Bolsa para o assento

Capota

1.5" de  largura, 
com fecho 

Escritório Largo

Std 27-40 cm
Baixo 22-35 cm
Std 23-33 cm

Baixo 18-28,5 cm

Std

Baixo

Apoios de braços
ajustáveis em 

altura
Encaixe

Almofadado Classic
Longitude almofadado L

26 cm (10 
1/4") 35,5 cm (14")

Ajuste em
altura (H)


