cadeiras de
rodas manuais

166

Cadeiras de Rodas Manuais

clik

características

especificações técnicas

Sejam bem-vindos à cadeira pediátrica mais
intuitiva que alguma vez conheceram. Graças à sua
5ª roda dinâmica, conseguimos colocá-la o mais
ativa possível, não comprometendo a segurança e
minimizando o esforço exigido do autopropulsar,
para obter uma maior agilidade na condução.
Aliando estas características ao alumínio 7000 do
chassi, que é commumente utilizado na indústria
aeronáutica, a Clik destaca-se pela resistência e
pela leveza extremas.
O seu sistema de ajuste integrado fornece opções
de crescimento fáceis e precisas. Por contar com
este método tão simples, é capaz de promover um
melhor alcance e encorajar os mais pequenos a
uma autopropulsão mais independente.
Os miúdos adoram!

Clik

Largura do assento

20 cm a 46 cm

Profundidade do assento

20 cm a 46 cm

Altura dianteira

29 cm a 51 cm

Altura traseira

29 cm a 52 cm

Peso máximo do utilizador

75 kg

Peso de transporte*

5,67 kg

Homologação de transporte

Sim

*Peso calculado com um chassi de 30 cm x 30 cm, com altura traseira
e apoios de pé ajustáveis e estofo padrão. Os apoios de braço e as
rodas traseiras foram removidos.

Saiba que...
A Clik tem cinco anos de garantia sobre o chassi e os eixos de
desbloqueio rápido, contra defeitos de materiais e de fabrico.

Sistema de ajuste integrado

Sistema de ajuste intuitivo

Braços swing-away

5ª roda dinâmica

Design híbrido

Totalmente personalizável
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rogue xp

características
Trata-se de uma cadeira de rodas ativa
e pediátrica, com crescimento. Além de
garantir uma execução irrepreensível,
as funções e os ajustes específicos
permitem-lhe uma resposta de condução
articulada – como o sistema anti-volteio
da 5ª roda dinâmica, que promete ajudar a
superar todos os obstáculos sem medos e
em segurança.
A estrutura da Rogue XP incorpora alumínio
7000 e, por esse motivo, esta cadeira
destaca-se pelo peso reduzido e pela
resistência à turbulência.

Profundidade ajustável
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Apoios de braço com sistema
de ajuste eficiente
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especificações técnicas

Rogue XP

Largura do assento

25 cm a 46 cm

Profundidade do assento

25 cm a 50 cm

Altura dianteira

34 cm a 52 cm

Altura traseira

29 cm a 51 cm

Peso máximo do utilizador

90 kg

Peso de transporte*

5,26 kg

Homologação de transporte

Sim

*Peso calculado com um chassi de 36 cm x 36 cm. Os apoios de braço e as
rodas foram removidos.

Saiba que...
A Rogue XP tem cinco anos de garantia sobre o chassi e os eixos
de desbloqueio rápido, contra defeitos de materiais e de fabrico.

Alumínio ultraleve
e duradouro

5ª roda dinâmica

rogue

características
É minimalista em tudo, menos na sua estrutura
tubular. Devido ao peso incrivelmente leve
(4,8 kg), a Rogue chama à atenção. Se, por
um lado, esta cadeira é capaz de conservar
a energia cinética do utilizador, por outro, o
mecanismo de encarte do encosto torna o seu
transporte muito fácil.
A estrutura em alumínio 7000 confere-lhe
um peso reduzido e uma condução que se
destaca pela suavidade.

especificações técnicas

Rogue

Largura do assento

30 cm a 51 cm

Profundidade do assento

36 cm a 51 cm

Altura dianteira

34 cm a 52 cm

Altura traseira

32 cm a 51 cm

Peso máximo do utilizador

125 kg

Peso de transporte*

4,81 kg

Homologação de transporte

Sim

*Peso calculado com um chassi de 41 cm x 41 cm, com altura traseira ajustável,
com apoios de pé tubulares e abertos e estofo padrão, em posição ativa.

Saiba que...
A Rogue tem cinco anos de garantia sobre o chassi e os eixos de desbloqueio rápido, contra defeitos de materiais e de fabrico.

Encosto rebatível
ergonómico

Extremamente leve

Sistema de ajuste discreto

Design rígido e responsivo
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tsunami alx

características
O sistema de ajuste do Centro de Gravidade é simples, mas engenhoso. Este é capaz de manter
o quadro lateral livre de equipamento excessivo, enquanto providencia um ajuste infinito - que,
por sua vez, permite o posicionamento do Centro de Gravidade, ao longo do quadro lateral, sem
interferir na área do encosto ou no ajuste da profundidade do assento. Com a Tsunami ALX, o
conforto tornou-se muito fácil de alcançar. Graças ao alumínio 7000 do chassi, esta cadeira de
rodas não se destaca apenas pela leveza; esta prima, também, pela condução responsiva.
Agora, este modelo encontra-se disponível numa nova versão: a HEAVY DUTY (HD), indicada
para os casos que exijam uma estrutura reforçada e um aumento da capacidade de carga, ou
para utilizadores que exerçam muita força na cadeira.

especificações técnicas

Tsunami ALX

Largura do assento

36 cm a 56 cm

Profundidade do assento

36 cm a 51 cm

Altura dianteira

34 cm a 52 cm

Altura traseira

34 cm a 52 cm

Peso máximo do utilizador

113 kg

Peso máximo do utilizador
versão HD
Peso de transporte*
Homologação de transporte

Estrutura de alumínio rígida

Possibilidade de
ajustes infinitos

Diversas possibilidades
de configuração

Ajuste tubular do assento

158 kg
5,8 kg
Sim

*Peso calculado com um chassi de 41 cm x 41 cm, com altura traseira
ajustável, com apoios de pé tubulares e abertos e estofo padrão. As rodas
traseiras foram removidas.

Saiba que...
A Tsunami ALX tem cinco anos de garantia sobre o chassi e os eixos de desbloqueio rápido, contra defeitos de materiais e de fabrico.
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ethos

características

especificações técnicas

O caráter, a atitude e a robustez traduzem-se
numa bela expressão de movimento, elevando a
Ethos até às categorias de cadeira ativa e ultraleve.
O seu design foi concebido para proporcionar
uma sensação de alto desempenho, com uma
capacidade de resposta rápida e funcional. Ao
incorporar a tecnologia de isolamento inteligente
(ISO Tech) e alumínio 7000 no sistema de assento,
este equipamento permite que o utilizador
usufrua de uma performance de topo, sem que
as vibrações das irregularidades do terreno
prejudiquem a sua estabilidade. A condução
torna-se limpa, ágil e eficiente.
Foi idealizada por especialistas, para ser
inteiramente definida e comandada pelo
utilizador.

Ethos

Largura do assento

30 cm a 51 cm

Profundidade do assento

36 cm a 51 cm

Altura dianteira

34 cm a 52 cm

Altura traseira

34 cm a 51 cm

Peso máximo do utilizador

125 kg

Peso de transporte*

5, 26 kg

Homologação de transporte

Sim

*Peso calculado com um chassi de 41 cm x 41 cm, com altura traseira fixa,
com apoios de pé tubulares e abertos e estofo padrão. As rodas traseiras
foram removidas.

Saiba que...
A Ethos tem cinco anos de garantia sobre o chassi, os
polímeros e os eixos de desbloqueio rápido, contra defeitos
de materiais e de fabrico.

ACELERAÇÃO (G)

BASE

ASSENTO

TEMPO (SEGUNDOS)

Sistema de isolamento da vibração

Vibração do assento comparada com a vibração da base
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Catalyst 5ti

características
O modelo Catalyst 5Ti não é apenas incrivelmente leve. O design patenteado da estrutura irá
proporcionar ao utilizador uma condução extremamente ágil. Trata-se de uma cadeira de rodas
em titânio dobrável, com um desempenho incomparável.
A liga de titânio usada (Ti3AL/2,5V) oferece uma relação resistência/peso duas vezes maior do
que a de alumínio da série 6061. Além disso, é altamente resistente a arranhões e à corrosão
provocada pela passagem do tempo.
Agora, este modelo encontra-se disponível numa nova versão: a HEAVY DUTY (HD), indicada
para os casos que exijam uma estrutura reforçada e um aumento da capacidade de carga, ou
para utilizadores que exerçam muita força na cadeira.

especificações técnicas

Catalyst 5Ti

Largura do assento

36 cm a 56 cm

Profundidade do assento

36 cm a 51 cm

Altura dianteira

38 cm a 55 cm

Altura traseira

28 cm a 50 cm

Peso máximo do utilizador

136 kg

Peso máximo do utilizador
versão HD

158 kg

Peso de transporte*

4,94 kg (mín.)

Homologação
de transporte

Sim

*Peso calculado com um chassi de 41 cm x 41 cm, com encaixe para
apoios de braço. As rodas traseiras e apoios de pé foram removidos.
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Placa de eixo multiajustável

Estrutura em titânio

Saiba que...
A Catalyst 5Ti tem cinco anos de garantia sobre o chassi, a cruzeta, os apoios de perna
e os eixos de desbloqueio rápido, contra defeitos de materiais e de fabrico.

Catalyst 5

características
Alto desempenho, peso reduzido
A Catalyst 5 redefiniu o mercado dos equipamentos
dobráveis de topo. Foi desenhada em alumínio
ultraleve da série 7000, possibilitando ainda o encarte
total da sua estrutura. A par disso, este modelo
pode ser totalmente personalizado, suprindo as
necessidades específicas do utilizador.
Placa de eixo universal
A placa de eixo universal permite que o utilizador
consiga fazer tudo. Com um design mais rígido do
que as marcas concorrentes, a Catalyst 5 permite
um melhor desempenho dentro da sua categoria.
Design inovador
A armação patenteada é construída com alumínio de
alta qualidade, com a finalidade de usar a geometria
para criar uma cadeira mais forte, mas, ao mesmo
tempo, ultraleve, resistente e com um melhor
desempenho.
Suporte com balanço
A Catalyst 5 contém um suporte para os pés com
garantia vitalícia. O seu design patenteado permite
que o utilizador usufrua de uma simplicidade de
excelência.

especificações técnicas

Catalyst 5

Largura do assento

36 cm a 56 cm

Profundidade do assento

36 cm a 51 cm

Altura dianteira

34 cm a 53 cm

Altura traseira

29 cm a 50 cm

Peso máximo do utilizador

136 kg

Peso máximo do utilizador
versão HD

158 kg

Peso de transporte*

5,80 kg

Homologação de transporte

Sim

*Peso calculado com um chassi de 41 cm x 41 cm, com encaixe para
apoios de braço. As rodas traseiras e os apoios de pé foram removidos.

Placa de eixo multiajustável

Versão HEAVY DUTY
Agora, este modelo encontra-se disponível numa
nova versão: a HEAVY DUTY (HD), indicada para
os casos que exijam uma estrutura reforçada e
um aumento da capacidade de carga, ou para
utilizadores que exerçam muita força na cadeira.
Saiba que...
A Catalyst 5 tem cinco anos de garantia sobre o chassi, a cruzeta, os apoios de
perna e os eixos de desbloqueio rápido, contra defeitos de materiais e de fabrico.

Totalmente personalizável
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catalyst 5vx

características
Esta cadeira de rodas usa a geometria de forma inteligente, através do conceito de quadro
patenteado, tornando-se significativamente forte e leve – característica que se deve ao alumínio
7000 –, com um desempenho melhorado. A Catalyst 5Vx, além de oferecer a performance
expectável da Catalyst 5, garante o ajuste do Centro de Gravidade, facilitando a autopropulsão.
Graças à sua polivalência, a otimização da condução estará sempre presente, concedendo ao
condutor o poder de envolver o mundo com a energia da mobilidade.
Agora, este modelo encontra-se disponível numa nova versão: a HEAVY DUTY (HD), indicada
para os casos que exijam uma estrutura reforçada e um aumento da capacidade de carga, ou
para utilizadores que exerçam muita força na cadeira.

especificações técnicas

Catalyst 5Vx

Largura do assento

36 cm a 56 cm

Profundidade do assento

36 cm a 51 cm

Altura dianteira

34 cm a 53 cm

Altura traseira

29 cm a 51 cm

Peso máximo do utilizador

136 kg

Peso máximo do utilizador
versão HD

158 kg

Peso de transporte*

6,3 kg

Homologação de transporte

Sim

*Peso calculado com um chassi de 41 cm x 41 cm, com encaixe para apoios
de braço. As rodas traseiras e os apoios de pé foram removidos.

Sistema anti-volteio ativado

Estrutura encartada

Saiba que...
A Catalyst 5Vx tem cinco anos de garantia sobre o chassi, a cruzeta, os apoios de perna e os eixos de desbloqueio rápido, contra defeitos de
materiais e de fabrico.

174

Cadeiras de Rodas Manuais

rgk octane sub4

Com um peso de transporte < 4kg!

características
Armação em titânio, fabricada à medida e com tecnologia Sub4, para uma harmonia perfeita.
O modelo Octane Sub4, além de leve, combina o desenho clássico do chassi com a tecnologia
Sub4, em titânio grau 9 (o nível de titânio mais elevado, que se destaca pela durabilidade). Este
equipamento oferece uma condução muito confortável, graças à estrutura ultraleve e rígida.
Cada modelo é desenhado e fabricado de forma individual, seguindo as medidas únicas de
cada utilizador.

rgk tiga sub4

características
Leve e feita À medida.
No modelo Tiga Sub4, o chassi é feito à medida do utilizador e é fabricado com alumínio
aeroespacial de alta qualidade. Este material, além de resistente e muito leve, confere ao
equipamento um design moderno e minimalista, sem descurar do máximo rendimento.
Quanto ao peso, a Tiga Sub4 é ultraleve. Graças a este detalhe, a sua propulsão é realizada sem
esforço, proporcionando ao utilizador uma condução engenhosa e intuitiva.
Cadeiras de Rodas Manuais
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smart f
cadeira smart f

características
O modelo Smart F conjuga a leveza e a intuitividade numa estrutura única e inovadora. É
extremamente dinâmico e estável, destacando-se pelas dimensões compactas e pelo sistema
de encarte avançado. Esta cadeira de rodas foi desenvolvida para se adaptar às mudanças e
necessidades do utilizador, possibilitando a realização de configurações distintas no chassi.
Pontos-chave:
• Ideal para utilizadores extremamente ativos e energéticos;
• O chassi é ajustado de forma individual, de acordo com os requisitos do utilizador;
• Equipada com uma rotação inovadora do travão, que é feita em alumínio;
• Possibilita a remoção das rodas, para economização de espaço.

facilidade de encarte
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especificações técnicas

Smart F

Largura

50 cm a 70 cm

Comprimento

88 cm a 130 cm

Altura dianteira do assento

44 cm a 53 cm

Altura traseira do assento

40 cm a 53 cm

Largura do assento

32 cm a 52 cm

Profundidade do assento

38 cm a 50 cm

Peso máximo do utilizador

150 kg

Peso de transporte

7,4 kg

Peso total

9,5 kg

avanti

características
A Avanti é uma cadeira de rodas dobrável ativa, de nível básico, adequada para utilizadores
com limitações físicas ligeiras, que necessitem de assistência regular na mobilidade. Pode ser
conduzida manualmente, através dos aros de propulsão, sendo o equipamento adequado para
efetuar transferências frontais, uma vez que os apoios de perna podem ser rebatidos.
Pontos-chave:
• Como possibilita a remoção das rodas motrizes, o seu transporte é facilitado;
• A travagem é feita com o auxílio de um travão de mão ou de tambor, o que oferece segurança
ao utilizador;
• O eixo da roda motriz pode ser regulado em quatro posições horizontais e nove verticais,
garantindo uma sensação de conforto ideal;
• Encontra-se disponível em três tamanhos de chassi distintos;
• Pode ser personalizada com uma vasta gama de acessórios.

especificações técnicas

Chassi compacto

Chassi médio

Chassi longo

Largura

Largura do assento + 20 cm

Comprimento

88 cm

104 cm

112 cm

Altura dianteira do assento

37 cm a 49,5 cm

37 cm a 56 cm

37 cm a 56 cm

Altura traseira do assento

40 cm a 46,5 cm

38,5 cm a 52 cm

38,5 cm a 52 cm

Largura do assento

30 cm a 36 cm

36 cm a 58 cm

36 cm a 58 cm

Profundidade do assento

33 cm a 38 cm

35 cm a 46 cm

48 cm a 53 cm

Peso máximo do utilizador

75 kg

135 kg

160 kg

Peso de transporte

8 kg

8,5 kg

9 kg

Peso total

12 kg

13 kg

14 kg

Largura do assento + 20 cm Largura do assento + 20 cm

Cadeiras de Rodas Manuais

177

nano x
cadeira nano x

características
A Nano X é uma cadeira de rodas ativa
dobrável, que incorpora um design de
estrutura aberta. Este equipamento, devido às
suas características, permite uma adaptação
contínua às mudanças funcionais e às
necessidades individuais do utilizador, através
de ajustes no encosto, assento e chassi.
Por estar munida com amortecedores duplos
em cruzeta, o comportamento da direção
é extremamente responsivo. Já as peças de
alta qualidade do chassi proporcionam-lhe
estabilidade e longevidade, distinguindo-a
como uma cadeira de rodas durável.
Pontos-chave:
• Por possuir menos peças móveis na
estrutura, a Nano X é uma cadeira de rodas
muito resistente;
• O design de estrutura aberta confere-lhe um
aspeto minimalista, elegante e desportivo;
• É compacta e possui um peso reduzido;
• Pode ser configurada com inúmeros
acessórios e cores, o que significa que não
só atenderá às necessidades do utilizador,
como também irá corresponder aos seus
gostos e personalidade.
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facilidade de encarte

especificações técnicas

Nano X

Largura

48 cm a 68 cm

Altura dianteira do assento

45 cm a 53 cm

Altura traseira do assento

36 cm a 51 cm

Largura do assento

32 cm a 48 cm

Profundidade do assento

38 cm a 50 cm

Peso máximo do utilizador

130 kg

Peso de transporte

6,5 kg

Peso total

9 kg

nano
cadeira nano

características
A Nano é uma cadeira de rodas rígida,
que incorpora um conceito de estrutura
aberta. Destaca-se pela aparência atrativa,
desportiva e compacta. É um equipamento
com uma estabilidade soberana, de peso
reduzido, adaptado até ao último detalhe,
capaz de oferecer uma experiência de
condução e conforto singulares. Aliando
todas estas características à facilidade de
transporte e carregamento da mesma –
basta rebater o encosto e desmontar as
rodas motrizes –, obtemos o equipamento
ideal para qualquer demanda.
Pontos-chave:
• Design minimalista e compacto;
• A estrutura rígida oferece estabilidade e
precisão na condução;
• Possibilita ajustes contínuos no encosto,
no assento e no chassi;
• Pode ser personalizada com uma vasta
palete de cores, indo ao encontro dos
gostos e preferências do utilizador.

especificações técnicas

Nano

Altura

60 cm a 97 cm

Altura dianteira do assento

45 cm a 53 cm

Altura traseira do assento

35 cm a 51 cm

Largura do assento

30 cm a 50 cm

Profundidade do assento

38 cm a 50 cm

Peso máximo do utilizador

130 kg

Peso de transporte

aprox. 6,5 kg

Peso total

9,5 kg
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nano c
cadeira nano c

características
A Nano C impressiona pela sua leveza e
estabilidade. Estas duas características
devem-se ao facto desta cadeira de rodas ser
feita em fibra de carbono: material que, por ser
extremamente leve, beneficia a performance do
equipamento, sem comprometer a estabilidade,
a durabilidade e a qualidade do mesmo.
A estrutura da Nano C foi manufaturada numa
só peça, através do método de construção
monocoque – que usa a estrutura externa para
suportar a carga –, o que lhe confere uma rigidez
especial, tendo, também, um efeito positivo no
comportamento da condução.
Destaca-se no mercado como a cadeira de
rodas ativa, composta por monoblocos e
multiajustável, mais leve.
Pontos-chave:
• Características de condução de excelência,
devido à construção monocoque;
• É personalizável, podendo incorporar
acabamentos em adesivo reflexivo – efeito
de sinalização de segurança (opcional);
• A estrutura tem um peso extremamente
otimizado;
• Possui a largura total mais estreita do
mercado (largura do assento + 16 cm).
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especificações técnicas

Nano C

Largura

Largura do assento
+ 16 cm

Comprimento

80 cm a 98,2 cm

Altura dianteira do assento

45 cm a 53 cm

Altura traseira do assento

36 cm a 51 cm

Largura do assento

38 cm a 44 cm

Profundidade do assento

38 cm a 46 cm

Peso máximo do utilizador

100 kg

Peso de transporte

5 kg

Peso total

7,5 kg

Cores do adesivo reflexivo

hurricane Everyday

características
A Hurricane Everyday é uma cadeira de rodas ativa que se destina a utilizadores independentes,
com uma rotina dinâmica e energética. Distingue-se pela estabilidade extrema e por ser
manufaturada sob medida, adaptando-se, de forma individual e orientada, aos requisitos do
utilizador. Além disso, a robustez prodigiosa proporciona-lhe resistência e responsividade aos
movimentos da propulsão.
Pontos-chave:
• Adequa-se a ambientes internos e externos;
• Os recursos otimizados de operação permitem que o utilizador autopropulsione a cadeira
de rodas com os aros de mão e remova as rodas para facilitar o seu transporte;
• Acabamentos de excelência, que se traduzem num design minimalista e elegante;
• A estrutura é, totalmente, soldada em liga leve de alumínio de alta qualidade e tem uma
resistência adicional, devido ao tratamento térmico especial utilizado;
• As proteções laterais podem ser soldadas em alumínio ou em fibra de carbono.

especificações

Condução precisa e responsiva

Acabamentos de alta
qualidade e resistentes

Estética minimalista e sóbria

Extremamente estável
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flash

cadeira flash

características
A cadeira de rodas Flash distingue-se pela sua estrutura encartável, minimalista e atraente.
Por se destinar a utilizadores jovens e ativos, possui um design ajustável, adaptando-se, desta
forma, ao crescimento e ao desenvolvimento dos mesmos.
Trata-se de um equipamento que acompanha a energia da propulsão ativa, de forma dinâmica
e incrivelmente ágil. Pode ser manuseada em espaços internos e externos.
Pontos-chave:
• Adapta-se às medidas individuais do utilizador;
• A largura e a profundidade do assento, assim como o seu comprimento, são ajustáveis;
• A estrutura é encartável, facilitando o transporte e o armazenamento;
• O comprimento dos apoios de perna e a profundidade e o ângulo dos apoios de pé são ajustáveis;
• Está equipada com duas rodas anti-volteio, conferindo estabilidade e segurança em todas
as deslocações;
• Pode ser personalizada com uma diversa gama de cores;
• Está disponível em dois tamanhos: o Midi e o Maxi.

especificações técnicas

182

Midi

Maxi

Largura do assento

24 cm a 30 cm

24 cm a 40 cm

Profundidade do assento

24 cm a 30 cm

32 cm a 40 cm

Altura dianteira

36 cm a 44 cm

39 cm a 48 cm

Altura traseira

39 cm a 47 cm

39 cm a 47 cm

Altura do encosto

25 cm a 40 cm

25 cm a 40 cm

Ângulo ajustável do encosto

75º a 105º

75º a 105º

Comprimento

aproximadamente 67 cm a 75 cm

aproximadamente 86 cm a 93 cm

Peso máximo do utilizador

75 kg

75 kg

Peso total

aproximadamente 10 kg

aproximadamente 10 kg
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active boy/active girl

características
Cadeira de rodas manual, leve e dobrável
para crianças.
A configuração standard inclui:
• Estrutura em alumínio pintado;
• Protetores de raios coloridos;
• Rodas traseiras com eixo de remoção
rápido;
• Apoios de braço acolchoados, reguláveis
em altura e rebatíveis;
• Revestimento do encosto e do assento
em tecido respirável;
• Apoios de perna removíveis e rotativos;
• Apoios de pé ajustáveis em altura;
• Faixa para gémeos;
• Punhos ajustáveis em altura.

especificações técnicas

Active
Boy/Girl

Largura do assento

30 cm a 35 cm

Profundidade do assento

34 cm

Distância do assento aos patins

26 cm a 31 cm

Altura dianteira

46 cm a 49 cm

Altura traseira

45 cm a 47 cm

Altura do encosto

36 cm a 38,5 cm

Altura do apoio de braços

18 cm a 24 cm

Altura máxima

103 cm

Largura da homologação

29 cm

Comprimento total

88 cm

Largura total

50 cm a 55 cm

Peso máximo do utilizador

90 kg

Peso total

13,5 kg

acessórios

Patins elevatórios
Active Boy

Patins elevatórios
Active Girl
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Netti 4U CE
características
A Netti 4U CE é uma cadeira de rodas que se destaca
pelo conforto que oferece. Deste modo, destina-se a
utilizadores que necessitem de suprir necessidades de
comodidade e alívio da pressão corporal. Por possuir
basculação do assento e reclinação do encosto ajustáveis,
este equipamento facilita a mudança de posição,
mobilização e estabilização do utilizador, sempre que
for necessário.
Pontos-chave:
• O seu design compacto torna-a no equipamento
ideal para a locomoção em espaços estreitos e em
ambientes internos mais reduzidos;
• Destina-se a utilizadores que possuam mobilidade
limitada ou inexistente;
• Graças aos apoios lombares e suportes de tronco
integrados, garante uma boa estabilidade;
• A sua estrutura destaca-se pelo tamanho compacto
e peso reduzido.

Netti 4U CE Plus
características
A cadeira de rodas Netti 4U CE Plus combina o conforto e
a individualidade ao mais alto nível. Devido ao design da
estrutura e à ampla gama de acessórios, este equipamento
está apto para atender inúmeras demandas do utilizador.
O peso reduzido e o tamanho compacto tornam-na ideal
para espaços internos mais pequenos e estreitos.
Pontos-chave:
• Pode ser equipada com um encosto dinâmico, que ajuda
a absorver os movimentos de extensão do utilizador;
• Os apoios de braço são ajustáveis em altura, profundidade
e fáceis de montar e desmontar, características que
facilitam as transferências do utilizador;
• O assento da Netti 4U CE Plus está preparado para ser
ajustado em largura e em profundidade;
• Adequa-se a utilizadores com assimetrias como
escoliose, cifose e que necessitem de uma cadeira que
confira, ao mesmo tempo, conforto e flexibilidade.
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basculação do assento

Netti 4U CE

Netti 4U CE Plus

base Netti 4u
características
A Base Netti 4U é ideal para acomodar assentos
moldados ou sistemas de posicionamento, como o Spex,
oferecendo todos os benefícios de uma cadeira de rodas
Netti. Desta forma, o design da estrutura leve e estreito
continuam presentes, tornando-a numa solução viável
para espaços internos apertados e exíguos.
Pontos-chave:
• Está preparada para acomodar sistemas de
posicionamento ou sistemas dinâmicos;
• Pode ser configurada com várias opções de apoios de
perna, adaptando-se às necessidades do utilizador;
• O assento está preparado para ser ajustado em
largura e em profundidade;
• Adequa-se a utilizadores com assimetrias como
escoliose, cifose, espasticidade e que necessitem de
uma cadeira que possa ser configurada de acordo
com as suas especificidades.

especificações técnicas

Netti 4U CE

Netti 4U CE Plus

Base Netti 4U

Largura do assento

40 cm a 50 cm

35 cm a 50 cm

35 cm a 50 cm

Profundidade do assento

42,5 cm a 50 cm

42,5 cm a 50 cm

42,5 cm a 50 cm

Altura do encosto

50 cm

50 cm a 60 cm

50 cm

Basculação do assento

-5º a 20º

-5º a 20º

-8º a 22º

Reclinação do encosto

92º a 137º

92º a 135º

92º a 137º

Peso máximo do utilizador

135 kg

135 kg

135 kg

Peso total

28 kg (sem almofadas)

28,5 kg (sem almofadas)

29 kg (sem almofadas)
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