
STYLE X®

STYLE X®

 ULTRA



Configuração com opções

Configurável e muito adaptável.
A escolha perfeita que se
molda ao seu ritmo.



Original desenho do suporte da forqueta Armação compacta com apoio de pés a
80º (apenas modelo Style X Ultra)

Placa traseira e suporte do encosto em alumínio

FIABILIDADE, LEVEZA E 
DISTINÇÃO

FIRMEZA E LEVEZA
Na sua fabricação foram aplicados componentes 
especialmente desenhados para conferir rigidez, como 
o suporte do tudo do encosto, as fixações do
assento, a cruzeta firme e o suporte da forqueta com 
as suas originais formas. Todos estes componentes 
são em alumínio, contribuindo para conseguir uma
cadeira robusta sem comprometer o seu peso.

As novas Breezy® Style X® e Breezy Style X® Ultra, com armação articulada em alumínio e cruzeta robusta, 
oferecem grande estabilidade e rigidez, garantindo o melhor rendimento na condução. Com uma armação forte, 
mas ligeira, inspirada no seu dia-a-dia, porque sabemos o quão importante é poder confiar numa cadeira 
duradoura sem por isso renunciar à leveza.

n  Style X: Grande resistência, com múltiplos ajustes rápidos e simples. A Style X permite realizar ajustes ao 
assento, ao encosto, ao ângulo da forqueta ou ao centro de gravidade, de forma a adaptar a cadeira às 
diferentes necessidades e tipos de utilizadores.

n  Style X Ultra: Configurável e muito adaptável para necessidades específicas em termos de conforto, postura e 
personalização, para cumprir com todos os requisitos clínicos e diários, tornando a sua vida ainda melhor e 
mais fácil.

DESIGN CUIDADO
A sua armação compacta e o cuidado aplicado no desenho de todos os seus componentes, conferem às 
Breezy Style X e Breezy Style X Ultra um estilo com muita classe e design, com 5 agradáveis cores de 
armação: azul-marinho, branco puro, verde maçã, vermelho brilhante e cinza selénio.

Assento com fixações firmes



CONFORTO 
TRANSFERÊNCIAS SIMPLES
A alavanca de desencaixe dos apoios de pés apresenta uma forma 
ergonómica, tornando-a facilmente acionável, com o objetivo de que o 
processo de os rebater seja muito mais simples e cómodo para si.

Os apoios de pés são desmontáveis e rebatíveis, para dentro e para fora, 
conforme necessário, para a sua transferência da cadeira ou para reduzir as 
dimensões desta.

Também pode retirar completamente os apoios de pés e desfrutar do seu 
conforto, pois são ajustáveis em altura e possuem um acolchoado suave.

ASSENTO CONFORTÁVEL
Sinta o conforto do tecido do assento, o qual poderá ajustar a tensão graças 
às correias de velcro, equipadas com guias de fixação e evitar que estas se 
possam mover se, por exemplo, usar uma almofada.  
Sinta-se sempre bem.

TRAVÃO EFETIVO E SEGURO
A alavanca do travão é outro dos componentes repensados, com um punho 
ergonómico e confortável, para que possa ativar os travões de forma efetiva 
e sem esforço.



ENCOSTO AJUSTÁVEL EM ALTURA desde 
37.5 até 42,5 cm (apenas Style X Ultra), ou a partir de 40 
até 45 cm, recolocando a tela à largura dos tubos do 
encosto. 

ASSENTO AJUSTÁVEL EM PROFUNDIDADE, 
ALTURA E ÂNGULO
Mude facilmente a profundidade do assento, de 41 até 43,5 cm,
sem ferramentas, movendo a cruzeta para afastar o assento do
encosto. Se necessitar de um ajuste maior, poderá realizá-lo até
aos 46 cm, soltando e movendo até trás o conjunto do tubo do
encosto (com ferramentas).
Jogue com os diferentes ângulos de assento, 0, 3 ou 6º, que lhe
permite o suporte da forqueta e consiga um ajuste individual fino.
Selecione a altura de assento que melhor se adapta ao seu corpo e 
estilo de vida. Tanto a altura frontal como a traseira podem ser 
variadas em múltiplas posições combinando os possíveis tamanhos 
de rodas dianteiras e traseiras e as suas posições na forqueta ou na 
placa traseira em aluminio. 

0

+25 -25

+50 -50

CENTRO DE GRAVIDADE 
AJUSTÁVEL
Mudando a posição da placa poderá ajustar a 
distância entre as rodas traseiras e o encosto, e, 
portanto, mudar o centro de gravidade da cadeira. 
Consiga uma posição mais ativa movendo a placa 
para a frente (centro de gravidade de +2,5 ou +5 
cm), ou mais estável, com duas posições mais 
recuadas (-2,5 ou -5 cm).

Style X e Style X Ultra permitem um
grande número de ajustes para as
adaptar sempre às suas
necessidades pessoais, em
todos os momentos.

MUITO ADAPTÁVEL



CONFIGURÁVEL
Escolha entre uma gama completa de opções e acessórios. Crie a
combinação que lhe seja mais atrativa ou mais confortável. Porque a
sua cadeira deve adaptar-se às suas necessidades concretas. Porque
a Style X Ultra foi assim desenhada.

Versão com:
n  Antivuelcos
n  Encosto reclinável
n  Apoios de pés a 80º
n  Apoios de braços em forma de T,
    ajustáveis em altura (com ferramentas)
n  Antivolteios

Apoios de pés a 70º Apoios de pés eleváveis

OUTRAS OPÇÕES:

Apoios de braços ajustáveis
manualmente em altura



Tecido do encosto com 4 ou 7 correias
para ajuste da tensão

Versão com: 
n Encosto fixo
n Tecido respirável Vented
n Apoios de braços em forma de T,    
    ajustáveis manualmente em altura

Encosto partido, rebatível para 
trás

Barra estabilizadora

Maciça 5“

Maciça 6“

Maciço 
brando 6“

Maciça 8“

Maciça 
8“ x 2“

Pneumática 
8“ x 1“

RODAS DIANTEIRAS:

Se quiser saber mais sobre a gama completa de acessórios disponíveis para a Style X Ultra,
consulte com a sua loja de materiais ortopédicos.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

 Tolerância de Fábrica: +/- 1 cm

STYLE X STYLE X ULTRA

Largura do assento 38 / 40,5 / 43 / 45,5 / 48 / 52 cm 38 / 40,5 / 43 / 45,5 / 48 / 52 cm

Profundidade do assento 43,5 cm (ajustável a 41 e 46 cm) 41 / 43,5 / 46 cm (ajustável)

Altura do assento 48,5 cm (ajustável de 41 a 51 cm) 38,5 / 41 / 43,5 / 46 / 48,5 / 51 cm (ajustável)

Ângulo do assento 0° a 6 ° 0° a 6 °

Altura do encosto 40 a 45 cm ajustável (48 cm com encosto reclinável) 37,5 a 45 cm ajustável (48 cm com encosto reclinável)

Ángulo do encosto 10 ° (De 0 a 30º com encosto reclinável) 10 ° (De 0 a 30º com encosto reclinável)

Comprimento total De 91 a 106 cm (hangers a 70º e rodas de 24“) De 88,5 a 106 cm

Largura total De 56 a 70 cm De 52,5 a 70 cm (52,5 cm con ruedas de 12“)

Altura total De 80,5 a 99 cm (rodas dianteiras 6“,8“)  
(99 cm com encosto reclinável)

De 78 a 99 cm (rodas dianteiras 5“,6“,8“)  
(99 cm com encosto reclinável)

Inclinação máx. de segurança 0° a 10 ° 0° a 10 °

Peso máx. do utilizador 125 kg 150 kg (136 kg com encaixes para o transporte em 
veículos “Crash-tested”)

Peso da cadeira Desde 14.7 kg (roda traseira de 24“) Desde 13.8 kg (roda traseira de 12“)

Cor da armação Azul-marinho, branco puro, verde maçã, vermelho 
brilhante e cinza selénio

Azul-marinho, branco puro, verde maçã, vermelho 
brilhante e cinza selénio

Centro de Gravidade 5 / 2, 5 / 0 / -2,5 / -5 cm 5 / 2, 5 / 0 / -2,5 / -5 cm

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

Sunrise Medical S.L

Polígono Bakiola, 41 
48498 Arrankudiaga 
Vizcaya, España
Tel.: +34 (0) 902 14 24 34  
Fax: +34 (0) 94 648 15 75 

www.SunriseMedical.pt Re
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