
Facturado a: Facturado a: 
Nome: Nome:
Morada: Morada:
Localidade: Código postal: Localidade: Código postal:
Provincia: Provincia:
Tel: Fax: Tel: Fax:

Data do pedido:

Número pedido da Sunrise:

  = Standard  = Opção com custo  = Opção sem custo

Peso max utilizador: 150 kg 

BRU010001 Style X Ultra

LARGURA DO ASSENTO

Largura do assento em cm Todas as medidas estão em cm e sem almofada

PROFUNDIDADE DO ASSENTO

Profundidade do assento em cm

ALTURA DIANTEIRA DO ASSENTO Ângulo do assento sempre a 3º

Todas as medidas estão em cm

CRUZETA
 Cruzeta com 2 braços

 Cruzeta com 3 braços

             ASSENTO
Tecido:
 Tecido de assento de nylon, preto

Almofada:
 Almofada de espuma (dureza média) funda preta 5 cm

Almofadas Jay:

NOTAS: Consulte o catálogo e notas de encomenda de Jay para ver a gama de modelos y  tamanhos disponíveis
Imprescindível juntar a nota de encomenda da almofada
 Almofada Jay Basic

 Almofada Jay Soft Combi P

 Almofada Jay Easy Visco, base curva

 Almofada Jay Easy Fluid, base curva

(136 kg com encaixes para o transporte em 
veículos  “Crash-tested”)



JAY020003

BRU020065 Std

BRU020066 26.27

JAY020002 107.54

 

Roda dianteira

5" / 12"

107.54

6" / 12"

FSH51

38,5 41 43,5 46 48,5 51

FSH385 FSH1 FSH435 FSH46

   

SW48

38 40,5

SW38 SW405

329,61 €

SW52
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FSH485

SW43 SW455

BRU010026

JAY020001

JAY020007

31.52

107.54

SD41 SD435
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BRU010025

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

Std

SD46
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BREEZY Style X Ultra
= Standard  = Opção sem custo  = Opção com custo PVP

             ENCOSTO
Tipo de encosto: Std

 Encosto fixo, punhos standard, ângulo 10º

Altura:

 Encosto fixo, reto a 90º, punhos standard s/c
Altura:

 Encosto partido, avatíbel pa trás 63,04 €
Altura:

 Encosto reclinável 0º-30º (Altura encosto 48 cm)(sempre com barra estabilizadora e rodas antiqueda) 104,01 €

Accesórios:
 Barra estabilizadora, abatível (Sempre com encosto reclinável. Não possível com encosto partido ou travões de tambor) 16,55 €

 Apoios de cabeça de skay, ajustável, 260 x 130 mm (Não possível com encosto partido ou travões de tambor) 148,93 €

Tecido de encosto:
 Tecido de encosto de nylon, 4 correias ajustável, preta s/c

 Tecido de encosto de nylon, Vented, 4 correias ajustável, preta s/c

 Tecido de encosto de nylon, 7 correias ajustável, preta s/c

 Tecido de encosto de nylon, Vented, 7 correias ajustável, preta (Não possível com encosto partido) Std

              APOIOS DE BRAÇOS
 Apoio de braços de escritório (1) s/c

 Apoio de braços standard, ajustáveis em altura manualmente (1) Std

 Apoios de braços em forma de T, ajustáveis em altura com herramientas s/c

 Apoios de braços em forma de T, ajustáveis em altura manualmente s/c

              APOIOS DE PÉS
Ângulo apoios de pés:
 Apoios de pés a 70º s/c

 Apoios de pés a 80º s/c

Tipo apoios de pés:
 Apoios de pés standard esquerdo Std

 Apoios de pés standard direito Std

Apoios de pés eleváveis:
 Apoio de pés eleváveis esquerdo 71,71 €

 Apoio de pés eleváveis direito 71,71 €

Suporte amputado:

 Suporte amputado, esquerdo (Não possível com plataforma apoios de pés) 36,77 €

 Suporte amputado, direito (Não possível com plataforma apoios de pés) 36,77 €

Suporte de gesso:

 Suporte de gesso, esquerdo (Não possível com plataforma apoios de pés. Não possível com apoio de pés eleváveis) 78,80 €

 Suporte de gesso, direito (Não possível com plataforma apoios de pés. Não possível com apoio de pés eleváveis) 78,80 €

Plataforma apoios de pés

 Plataformas standard, rebatíveis Std

              RODAS DIANTEIRAS
 Rodas dianteiras 5" maciças 21,01 €
 Rodas dianteiras 6" maciço brando 21,01 €
 Rodas dianteiras 6" maciças s/c
 Rodas dianteiras 6" maciças, pneus cor preta Std
 Rodas dianteiras 8" x 1 1/4" maciças s/c
 Rodas dianteiras 8" x 1" pneumáticas 21,01 €
 Rodas dianteiras 8" x 2" maciças 21,01 €

(1) Não possível com encosto reclinável. Não possível com altura assento 41 cm com rodas  5"/24" y 6"/24"

  

BH425 BH45

40 cm 42,5 cm 45 cm

BRU050004

BRU080047

BRU080206

BRU080048

BRU080049

BH40

BRU050014

BRU050093

BRU050010

BRU050001

BRU050013
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Para mais informação

BRU050003

BRU080053

BRU050104

BRU080056

BRU080052

BRU030061

BRU030122

Intervalo de ajuste 37,5 - 42,5 cm

37,5 cm 40 cm 42,5 cm

Intervalo de ajuste 40 - 45 cm

Intervalo de ajuste 40 - 45 cm

BRU040052

BRU040018

BH375 BH40 BH425 BH40 BH425 BH45

40 cm 42,5 cm 45 cm

BRU040054

    

BRU030101

BRU030077

BRU030081

BRU040053



Intervalo de ajuste 40 - 45 cm

 

42,5 cm 45 cm

BRU050094

BH40

40 cm

BRU050002

BRU050009

BRU030078

BRU030079



BRU030014

BRU030401

BRU030080

BH425 BH45



BREEZY Style X Ultra
= Standard  = Opção sem custo  = Opção com custo PVP

             RODAS TRASEIRAS
 12" maciças (só com eixos fixos) s/c

 12" pneumáticas (só com eixos fixos) s/c

 22" maciças, raios cruzados, aros em alumínio anodizado s/c

 24" maciças, raios cruzados, aros em alumínio anodizado s/c

 24" pneumáticas raios cruzados, aros em alumínio anodizado s/c
 24" maciças, cor preto, raios cruzados, aros alumínio anodizados Std
 Rodas traseiras de 24" maciças com travões de tambor (não possível com encosto reclinável) 253,73 €

Sistema de hemiplégico:
 Rodas 24" maciças com sistema de hemiplégico, lado esquerdo (1) 253,73 €

 Rodas 24" maciças com sistema de hemiplégico, lado direito (1) 253,73 €

Capa do aro:
 Capa do aro de silicone (apenas com rodas 24") 27,58 €

             EIXES
 Eixo de desmontagem rápido quick release (não possível com rodas 12") Std

             CENTRO DE GRAVEDIDADE Distância entre el eixo de la roda traseira e tubo del encosto

 Centro de gravedidade -5 cm (2) (posição do encaixe do eixo recuado, posição passiva) s/c

 Centro de gravedidade -2,5 cm (3) (posição do encaixe do eixo recuado, posição passiva) s/c

 Centro de gravedidade 0 cm (4) s/c

 Centro de gravedidade 2,5 cm (4) (posição do encaixe do eixo avançado, posição mais ativa) s/c

 Centro de gravedidade 5 cm (4) (posição do encaixe do eixo avançado, mais ativa) (não possível com encosto reclinável) s/c

             TRAVÕES
 Travão, standard Std

 Extensão de travão, dobrável 20,96 €

             ACESSÓRIOS
 Mesa (não possível para largura assento 52 cm) 154,95 €

 Suporte canadianas, lado esquerdo (não possível com encosto reclinável) 47,72 €

 Suporte canadianas, lado direito (não possível com encosto reclinável) 47,72 €

 Protector de raios transparente (não possível com sistema de hemiplégico. Não possível com rodas de 12" nem  22") 71,71 €

 Rodas antiqueda, par (sempre con encosto reclinável) 31,52 €

 Rodas antiqueda, esquerda (sempre con encosto reclinável) 15,76 €

 Rodas antiqueda, direita (sempre con encosto reclinável) 15,76 €

 Rodizios de trânsito (4) 38,62 €

 Bomba 13,24 €

 Cinto 16,55 €

 Encaixes para o transporte em veículos (Carga máxima de 136 kg) 115,83 €

             CORES
 Verde maçã s/c

 Vermelho brilhante s/c

 Azul-marinho s/c

 Cinza selénio s/c

 Branco puro s/c

(1) Só com altura assento 46 cm e 48,5 cm com rodas 24"
(2) Não possível com rodas 12" y profundidade assento 46 cm
(3) Não possível com rodas 12"e profundidade assento 41 y 43,5 cm
(4) Não possível com rodas rodas 12"

BRU100140

BRU100116

BRU070050

BRU070051

BRU070053

BRU070068

COG050

BRU070401

BRU070402

BRU070251

BRU070150

BRU070066

BRU070067

BRU070070
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BRU100141

BRU100142

Para mais informação
visite a nossa página web
www.SunriseMedical.pt

BRU090010

BRU090025

COG025

COG00

COG25

COG50

BRU060002

BRU060010

BRU090135

BRU090102

BRU090011

BRU100124

BRU090039

BRU090060

BRU070831

BRU090044

BRU090042

BRU090043



          APOIOS DE BRAÇOS

          APOIOS DE PÉS

          RODAS TRASEIRAS

          ACESSÓRIOS

         ENCOSTO E TECIDOS

Encosto partido Apoio de cabeça de skay Tecido de nylon 4 correiasBarra estabilizadora

Tecido de nylon 7 correias Tecido transpirável vented

Apoios de braços de escritório Apoio de braços regulável em 
altura manualmente

Apoios de pés a 70º Apoios de pés a 80º

Rodas maciças com 
pneus pretas Rodas maciças 

com freno tambor

Mesa

Extensão de travão

Encosto reclinável

Em forma de T, ajustáveis em
altura com herramientas

Em forma de T, ajustáveis 
manualmente

Eleváveis Suporte amputado Suporte de gesso

Rodas com sistema de himplégico Centro de 
gravedidade ajustável

Rodizios de 
trânsito

Bomba

Suporte canadianas

Rodas antiqueda

Cinto

Capa do aro


