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= Standard = Opção = Opção sem custo

Zippie TS encartar - PVP Rec: 3.290,72 € Q18F Peso máximo utilizador:    68 kg

Zippie TS rígida - PVP Rec: 2.826,06 € Q18R

Q18F.1 Sistema de encaixe de segurança para o transporte com assento Selecionar assento e encosto 151,05 €
Q18F.2 Sistema de encaixe de segurança para o transporte sem assento 151,05 €

c/setropsnart o arap açnaruges ed exiacne ed ametsis meS

Mediante pedal s/c
Mediante gatilhos nos punhos s/c

Com cabos cruzados Com cabos Não cruzados s/c

1 Amarelo gema (Aztec Gold) 13 Rosa flúor metalizado (Hot Sparkle Pink) s/c
2 Preto (Black) 14 Preto mate (Matte black) s/c
3 Bordeaux (Black Cherry) 15 Bordeaux mate (Matte Black Cherry) s/c
4 Preto com purpurina mate (Black Opal) 16 Azul brilhante mate (Matte Electric Blue) s/c
5 Azulão mate com purpurina (Blue Opal) 17 Verde escuro mate (Matte Evergreen) s/c
6 Azulão brilhante (Candy Blue) 18 Roxo mate (Matte Purple) s/c
7 Roxo brilhante (Candy Purple) 19 Rosa Metalizado (Mauve Pink) s/c
8 Vermelho brilhante (Candy Red) 20 Castanho (Rootbeer) s/c
9 Azul brilhante (Electric Blue) 21 Cinza prata (Sparkle Silver) s/c

10 Verde floresta (Evergreen) 22 Laranja (Sunrise Orange) s/c
11 Branco fluorescente (Glow) 23 Titânio (Titanium color paint) s/c
12 Verde maçã (Green Apple) 24 Amarelo (Yellow) s/c

Zebra (1) 221,39 €

ednarg oãçamrAoñeuqep oãçamrA
10" (25 cm) c/s)mc 63( " 41
11" (28 cm) c/s)mc 83( "51
12" (30 cm) c/s)mc 14( "61

ednarg artxe oãçamrAaidém oãçamrA
12" (30 cm) c/s)mc 14( "61
13" (33 cm) 17" (43 cm) Não com assento rígido s/c
14" (36 cm) 18" (46 cm) Não com assento rígido s/c

Profundidade da armação (não da almofada)
agnol artxe oãçamrAaidém oãçamrA

13" (33 cm) c/s)mc 84( "91
14" (36 cm) c/s)mc 15( "02
15" (38 cm) s/c

Armação longa Com assento e encosto rígido pedir uma  profundidade de armação 5 cm

16" (41cm) mais que a profundidade efectiva de assento desejada s/c
17" (43 cm) s/c
18" (46 cm) s/c

(1) 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

PVP

Os preços aqui referidos são Preços de Venda ao Público 
Recomendados sem IVA

Largura da armação

         ARMAÇÃO

Cores

Sistema de encaixe de segurança para o transporte 

Sistema de basculação

Sistema de segurança
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TS 
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Zippie TS
= Standard = Opção sem custo = Opção com custo PVP

          ASSENTOS E ENCOSTOS

Assento rígido Não possível com larguras de armação de 17" e 18". Sempre com encosto rígido Std
Q18F.3 Base sólida ajustável para crescimento Não inclui o assento 151,05 €

Encosto rígido curto (altura 12") s/c
Encosto rígido médio (altura 14") s/c
Encosto rígido alto (altura 16") s/c

Fixos (altura não regulável) s/c
Altura baixa 19" s/c
Altura média 22" s/c
Altura alta 25" s/c

Q18F.5 Asa de empurre única para encosto baixo (extensão) 85,08 €
Q18F.5 Asa de empurre única para encosto médio (extensão) 85,08 €
Q18F.5 Asa de empurre única para encosto alto (extensão) 85,08 €
Q18F.6 Barra rigidizadora encartável 177,46 €

Reguláveis em altura
Altura Std (17-23") s/c
Altura alta (20-26") s/c

Q18F.4 Punhos desmontáveis e ajustáveis Não é possivel com sistema de basculação mediante gatilhos 101,20 €

Em forma de T
c/samupse ed adafomla moc ,)"7( soidém ,T ed amrof mE
c/samupse ed adafomla moc ,)"8( sotla ,T ed amrof mE

Abatíveis
Abatíveis s/c

Q18F.7 Abatíveis com posições de bloqueio 277,24 €
Abatíveis ajustáveis em profun. Com posições de bloqueio 235,64 €

c/s)"41 a "01 ed sievátsuja ( "01 airáterces eD
c/s)"61 a "21 ed sievátsuja( "41 atcer amrof moC
c/s)"41 a "01 ed levátsuja ( atruc adafomla moC
c/s)"61 a "21 ed levátsuja ( agnol adafomla moC

Ajustaveis em altura
Ajustaveis em altura Std (1) Seleccionar tipo de almofadado.Ver quadro de ajustes em altura Std

c/s)"4/1 01( mc 62 edutignol oirótircse ed cissalC odadafomlA
c/s)"2/1 01( mc 6,62 edutignol  oirótircse ed ruotnoC odadafomlA
c/s)"41( mc 5,53 edutignol ogral cissalC odadafomlA
c/s)"4/1 41( mc 63 edutignol ogral ruotnoC odadafomlA

Q18F.8 Ajustáveis em altura baixos (1) Seleccionar tipo de almofadado. Ver quadro de ajustes em altura 229,99 €
c/s)"4/1 01( mc 62 edutignol oirótircse ed cissalC odadafomlA
c/s)"2/1 01( mc 6,62 edutignol  oirótircse ed ruotnoC odadafomlA

Almofadado Classic largo longitude 35,5 cm (14") s/c
c/s)"4/1 41( mc 63 edutignol ogral ruotnoC odadafomlA

Encaixes para apoios de braços ajustáveis em altura (1)Seleccionar sempre com apoios de braços ajustáveis em altura

Std s/c
Baixos s/c

          Apoios de braços
Apoios de braços e tipos de almofadas

Assentos

(1) Quadro de ajustes em altura de apoios de braços ajustáveis em altura

Encostos

Tipo de punhos

Asa de 
empurre

Abatíveis

Abatíveis ajustáveis 
em profundidade

Abatíveis com 
bloqueio

Punhos 
fixos

Punhos 
reguláveis  em    
altura

Punhos 
desmontáveis

Em forma de T

Escritório Longo

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

Baixo 18-28,5 cm

Almofadado Classic
Longitude almofadado  L

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

Ajuste em 
altura (H)

Std

Baixo

Apoios de braços 
ajustáveis em altura Encaixe

Escritório Longo

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 Contour

Apoios de braços 
ajustáveis em altura

Encaixe
Ajuste em 
altura (H)

Longitude almofadado L



Zippie TS
= Standard = Opção sem custo = Opção com custo PVP

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

1. APOIO DE PÉS MONTAGEM ALTO (sem tubos de extensão)
Tipo de hanger

70º abatíveis para dentro e para fora s/c
80º abatíveis para dentro e para fora s/c
90º abatíveis para dentro e para fora Std
70º reforçados s/c
80º reforçados s/c
90º reforçados s/c

Q18F.16 90º eleváveis 335,95 €
Aumento do hanger para apoio de pés com montagem alto

Q18F.17 2" 30,78 €
Q18F.18 Montados altos 57,88 €

Plataformas para apoio de pés com montagem alto
De criança ajustáveis em ângulo com cinto de pernas Std

Q18F.19 De adulto ajustáveis em ângulo com cinta calcanhar 191,89 €
Q18F.20 Plataforma única a 90º com cinto calcanhar 151,05 €

2. APOIO DE PÉS STANDARD COM TUBOS DE EXTENSÃO
Tipo de hanger

60º abatíveis s/c
70º abatíveis s/c
80º abatíveis s/c

Q18F.21 Articulados Só para larguras de 38 a 46 e incompativeis com tubos de extensão curtos 325,94 €
Q18F.22 Eleváveis Impossível com plataformas de composite ou plataforma única 335,82 €

Tubos de extensão para apoio de pés standard
Curtos (11.5"-14") Médios (14"-17") c/s)"91-"71( sognoL

Plataformas para apoio de pés standard
De composite com cinto calcanhar s/c

Q18F.23 Para adultos ajustáveis em ângulo com cinto calcanhar 151,05 €
Q18F.24 Para crianças ajustáveis em ângulo com cinto de pernas 151,05 €

De aluminio Só possível com eleváveis s/c
Q18F.25 Plataforma única abatível com cinto pernas Só possível com a 60º e 70º 150,97 €

ACESSÓRIOS PARA APOIOS DE PÉS ( montado alto e standard)
Q18F.26 Fundas de neoprene Só possível com hangers a 60º, 70º e 80º 84,68 €
Q18F.27 Cinto pernas extra 32,06 €
Q18F.28 Cinto sujeita pés Só para plataformas de adulto ajustáveis em ángulo 30,78 €

Nota: A altura de assento ao solo traseira será uns 4 cm mais baixa que a altura de assento ao solo dianteira
Quadro de alturas dianteiras de assento ao solo

70/80/90º
reforçados

Elevávels

De criança, 
ajustáveis  em 
ângulo

De composite

De aluminio

Roda traseira 3 4 5 6 8 8x2
43 (17") 42 (16.5") 42 (16.5") 43 (17")
44,5 (17.5") 43 (17") 43 (17") 44,5 (17.5")

44,5 (17.5") 44,5 (17.5")
40,5 (16") 40,5 (16") 40,5 (16") 40,5 (16")
42 (16.5") 42 (16.5") 42 (16.5")
39 (15.5") 39 (15.5") 39 (15.5")
45,7 (18") 45,7 (18") 45,7 (18") 45,7 (18") 45,7 (18")
47 (18.5") 47 (18.5") 47 (18.5") 47 (18.5") 47 (18.5")
39 (15.5") 39 (15.5") 39 (15.5")
40,5 (16") 40,5 (16") 40,5 (16")
42 (16.5") 42 (16.5") 42 (16.5")

43 (17")
39 (15.5") 39 (15.5") 39 (15.5")
40,5 (16") 40,5 (16") 40,5 (16")
42 (16.5") 42 (16.5") 42 (16.5") 42 (16.5")
43 (17") 43 (17") 43 (17") 43 (17")
44,5 (17.5") 44,5 (17.5") 44,5 (17.5") 44,5 (17.5")
45,7 (18") 45,7 (18") 45,7 (18") 45,7 (18")

47 (18.5") 47 (18.5")
42 (16.5") 42 (16.5") 42 (16.5") 42 (16.5")
43 (17") 43 (17") 43 (17") 43 (17")
44,5 (17.5") 44,5 (17.5") 44,5 (17.5") 44,5 (17.5") 45,7 (18") 47 (18.5")
45,7 (18") 45,7 (18") 45,7 (18") 45,7 (18") 47 (18.5") 48 (19")
47 (18.5") 47 (18.5") 47 (18.5") 47 (18.5") 48 (19")

48 (19") 48 (19") 48 (19") 49,5 (19.5")
43 (17")
44,5 (17.5") 44,5 (17.5") 44,5 (17.5") 44,5 (17.5")
45,7 (18") 45,7 (18") 45,7 (18") 45,7 (18") 45,7 (18")
47 (18.5") 47 (18.5") 47 (18.5") 47 (18.5") 47 (18.5") 47 (18.5")

48 (19") 48 (19") 48 (19") 48 (19") 48 (19")
49,5 (19.5") 49,5 (19.5") 49,5 (19.5") 51 (20")

51 (20") 51 (20")

45,7 (18") 47 (18.5")

Roda dianteira

20

N/A

N/A

N/A

47 (18.5")

22

24

N/A

N/A

12

12        
poli. baixo 

16

18 42 (16.5")

N/A



Zippie TS
= Standard = Opción sin coste = Opción con coste PVP

Q18F.29 3" luminosas 57,86 €
Q18F.30 4" luminosas 65,98 €

5" Poliuretano perfil baixo s/c
Q18F.31 5" x 1.5" maciço macio Pode interferir com a forqueta se está colocada no oríficio superior 84,67 €
Q18F.32 6" pneumáticas 76,25 €

6" poliuretano s/c
6" x 1.5" maciço macio Pode interferir com a forqueta se está colocada no oríficio superior Std

Q18F.33 8" pneumáticas Impossível com hangers a 90º 76,18 €
8" poliuretano Impossível com hangers a 90º s/c

Q18F.34 8" x 1.5" maciço macio Impossível com hangers a 90º 85,07 €
Q18F.35 8" x 2" pneumáticas Impossível com hangers a 90º 146,74 €
Q18F.36 8" x 2" pneumáticas com câmara maciça Impossível com hangers a 90º 210,91 €
Q18F.37 Bloqueio de giro de rodas dianteiras Não é possível com rodas 8" x 2" e de 8" x 1.5" 88,90 €

Placa para roda traseira de 12" Só com rodas de 12" e 16" Std
Curta, ajustável impossivel com rodas de 12" s/c
Longa, ajustável impossivel com rodas de 12" s/c
Para hemiplegia Com rodas de 20", 22" ou 24" com raios de plástico 790,19 €

Aro standard s/c
Direita Esquerda s/c

Aro pequeno s/c
Direita Esquerda s/c

Tipo Eixo Eixo para hemiplegia Só com opção de sistema de hemiplegia s/c
Eixo de desmontagem rápido Std

Q18F.43 Eixo para tetraplegia No posible con ruedas Lite Spoke 88,90 €
Rodas traseiras

12" com raios de plástico Não levam aro Std
Q18F.44 16" com raios de plástico Não levam aro 41,05 €

20" com raios de plástico s/c
22" com raios de plástico s/c
24" com raios de plástico s/c

Q18F.45 18" com raios 101,60 €
Q18F.46 20" Lite Spoke 199,86 €
Q18F.47 22" Lite Spoke 199,86 €
Q18F.48 24" Lite Spoke 101,60 €

Pneumáticas Std
Q18F.49 Pneumáticas com câmara maciça 96,80 €

Poliuretano alto perfil Impossivel com rodas de 12", 16" e 18" s/c
Poliuretano baixo perfil Só para rodas de 12" e 24" s/c

Q18F.50 Alta pressão Só para rodas de 24" 97,36 €
Mag com bloqueio do carrete Inclui roda 12" ou 16" mag e bloqueio de carrete s/c

Aros Aluminio anodizados s/c
Q18F.52 Anti derrapantes 154,80 €
Q18F.53 Com 8 projecções oblíquas Só para rodas de 24". Não é possível com aros com cobertura de plástico 196,14 €
Travões De empurrar, montagem alta Não é possível com bloqueio do carreto s/c

De puxar, montagem alta Não é possível com bloqueio do carreto s/c
Q18F.57 Alongador de travão 6" par Não é possível com bloqueio do carreto 62,08 €
Q18F.58 Alongador de travão 6" direito Não é possível com bloqueio do carreto 31,05 €
Q18F.59 Alongador de travão 6" esquerdo Não é possível com bloqueio do carreto 31,05 €

Travão de pé Não é possível com bloqueio do carreto.  s/c
Anti volteio Impossivel com sistema de segurança para transporte Impossivel com bloqueio de rodas dianteiras

Q18F.61 Dianteiros Q18F.62 Traseiros 186,26 €

Bolsa para encosto
Q18F.63 Cor preta e azul (Quickie) 124,18 €
Q18F.64 Para crianças (Zippie) 49,39 €
Q18F.65 Bolsa para o assento, cor preta 45,16 €
Q18F.66 Kit de ferramentas 57,15 €
Cintos de posicionamento
Q18F.67 1" de largura, acolchoado 84,66 €
Q18F.68 2" de largura, tipo para avião 84,66 €
Q18F.69 2" de largura, acolchoado, tipo avião 115,87 €
Q18F.70 1.5" de largura com fecho auto. e encaixes 62,08 €
Protetores de raios
Q18F.71 Pretos Q18F.72 Transparentes Impossivel com rodas de 12", 16" e 18" 300,50 €

Q18F.72-76 Muito pequena (10"-12") Pequena (13"-14") Média (15"-17") Grande (18"-20" 258,28 €

Q18F.77 De plástico para crianças Não é possível com apoio de braços reguláveis em altura ou em forma de T 114,61 €
Q18F.78 De plástico Não é possível com apoio de braços reguláveis em altura ou em forma de T 114,61 €

           RODAS DIANTEIRAS

Mesa

Protectores laterais

            ACESSÓRIOS

            EIXOS E RODAS TRASEIRAS
Placas do eixo

Pneus

Bolsa preta

Protetor preto

Protetor transparente

Mesa

Protetores plástico

Rodas 12"

Poliuretano 
baixo perfil

Pneumáticas

Poliuret
ano alto 

Alta pressão

Alongadores 6"

3" y 4" 
luminosas

5" baixo perfil

6" y 8" 
poliuretano

6" y 8" 
pneumáticas

8" pneumáticas

Rodas Lite spoke


