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Argon2

Ativa, moderna e resistente
    Perfeita para ti

Argon2 conseguiu juntar numa única cadeira as 
vantagens de um chassis rígido e de uma cadeira 
ajustável. A rigidez que confere a sua estrutura 
fixa, junto com as possibilidades de regulação da 
cadeira, convertem a Argon2 na companheira
ideal para a sua vida ativa. Tudo isso num desenho 
de armação aberta e com uma estética mais 
moderna e desportiva que nunca.

Argon 2 - Robusta e resistente

A última em adaptabilidade

Configuração que não é a standard
Almofada Jay Lite opcional

140
KG

VERSÃO REFORÇADAPESO MÁX. USUÁRIO



Ângulo do encosto
Fácil de ajustar entre -31° e +15°

Armação compacta:
Ângulo de 92° ou 100°

Ativa, moderna e resistente
    Perfeita para ti

O seu estilizado desenho faz com que uma vez retiradas as rodas e fechar o encosto 

a cadeira fica reduzida a um simples chassis em forma de L. Isto, unido à leveza da 

cadeira, faz com que seja muito fácil de introduzir num carro pelo próprio usuário.

Forte, eficiente e robusta. Argon2 foi aprovada para a sua utilização com handbikes, 
testada para o transporte em veículos segundo a ISO 7176-19 e está homologada 

para usuários de até 140 kg (com opção da placa do eixo reforçada).

Seja ativo

Desenho resistente e   

  duradoura para uma      

       vida ativa

Argon2 permite uma infinidade de ajustes, sem comprometer o rendimento da cadeira. Por isso é a cadeira ideal para usuários 

que estão desenvolvendo as suas capacidades de condução o que desejam uma cadeira que seja capaz de adaptar-se às suas

futuras alterações. A altura traseira do assento é ajustável em incrementos de 1 cm, o que permite conseguir distintos ângulos 

de assento. O centro de gravidade pode situar-se em infinitas posições para selecionar entre uma condução mais ativa ou mais 

passiva. O ângulo do encosto é ajustável, assim como a altura do encosto e a tensão da tapeçaria do encosto - para que se 

encontre sempre a posição do assento que melhor se adapte a si.

Argon2 - Uma cadeira configurada

>  Desenho inovador da armação   
  frontal.  Moderna e com uma   
      grande resistência.

Materiais e desenho inovador

> Forqueta Carbotecture
Este inovador material apresenta 
uma grande solidez e resistência, 
uma vez que oferece uma grande 
leveza. Disponível em 3 cores: 
preto, laranja e cinza prata.

Ajustes da altura
dianteira do assento

Centro de gravidade 
ajustável 

Ajustes da altura de assento 
traseira e do ângulo de assento

A procura de novos materiais e tecnologias foram a chave no desenvolvimento da 

Argon2. O material utilizado nas forquetas é Carbotecture - um material de fibra 

de carbono extremamente forte e ligeiro, que oferece uma grande resistência aos 

impactos. O desenho curvado do tubo da forqueta foi conseguido mediante a técnica 

do Hydroforming, que permite obter geometrias complexas do tubo com a maior 

resistência.



Largura do assento: 30 a 50 cm (em incrementos de 2 cm)

Profundidade do assento:          30 a 50 cm (em incrementos de 2 cm)

 Altura dianteira do assento:  45 a 52 cm

Altura traseira do assento: 34 a 52 cm

Altura de encosto ajustável: 25 a 45 cm (em incrementos de 2,5 cm)

 Ângulo do encosto: De -31º a + 15 º

Largura total:   Largura de assento + 20 cm (0º camber)

Ângulo da armação::  92º / 100º

Curvatura da armação:  0 cm / 3 cm

Camber: 0º / 3º / 6º / 9º

Centro de Gravidade:  ajustável de 3,2 a 10,4 cm 

Peso máximo do usuário: 125 kg (140 kg com placa reforçada)

Peso da cadeira:  desde 9 kg

Cor da armação: Disponível em 32 cores

Especificações técnicas

Tolerância de Fábrica: : +/- 1 cm

Para mais informação sobre opções e disponibilidade por favor consulte a folha de pedido.
Os nossos produtos estão em constante processo de melhorias, pelo que a Sunrise Medical reserva-se no direito de alterar
o desenho dos mesmos e as especificações indicadas sem aviso prévio.
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