
Cadeira de rodas esportiva 
Multisport
A polivalente

Como modelo de entrada, a Multisport é versátil, polivalente e oferece a 
possibilidade de utilização em diversos ambientes para que você possa 
vivenciar experiências em modalidades esportivas como basquete, 
tênis e dança. Permite experimentar uma ampla variedade de modali-
dades esportivas e descobrir com tranquilidade a sua modalidade 
preferida. As possibilidades de ajuste individuais asseguram uma 
experiência esportiva agradável.

Vantagens em síntese
• Cadeira de rodas monobloco em 

construção estrutural tipo caixa
• Adequada para diversos ambientes
• Revestimento de encosto adaptável
• Revestimento de assento adaptável
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Equipamento
• Kit de ferramentas
• Almofada do assento
• Revestimento de assento adaptável
• Encosto ajustável na altura
• Revestimento de encosto adaptável
• Cinto de velcro pélvico e de joelho
• Cambagem das roda traseiras de 

12mm e eixo Quick release
• Pára-choque removível
• Comprimento de perna adaptável

•  Encosto ajustável na altura para um ajuste 
individual ao usuário.

•  A altura do rodízio antitombo pode ser 
ajustada de acordo com as diferentes 
condições de cada modalidade esportiva.

•  A Multisport com pára-choque montado 
como cadeira de rodas para basquetebol.

Modelos Junior Pequeno Médio Grande Extragrande

Cor Prata Verde-claro Vermelho Azul Preto

Largura do assento 300 mm 300 mm 350 mm 400 mm 450 mm

Profundidade do assento 300 mm 350 / 400 mm 350 / 400 mm 350 / 400 mm 350 / 400 mm

Altura do assento
Dianteira:
Traseira:

470 mm
425 mm

530 mm
470 mm

530 mm
470 mm

530 mm
470 mm

530 mm
470 mm

Altura do encosto 250 / 275 / 300 mm 250 / 300 / 350 mm 250 / 300 / 350 mm 250 / 300 / 350 mm 250 / 300 / 350 mm

Comprimento de perna 130 / 425 mm 400 / 425 / 450 mm 400 / 425 / 450 mm 400 / 425 / 450 mm 400 / 425 / 450 mm 

Faixa de ajuste do 
antitombo 0 – 20 mm 0 – 20 mm 0 – 20 mm 0 – 20 mm 0 – 20 mm

Inclinação das rodas 15 ° 15 ° 15 ° 15 ° 15 °

Tamanho da roda 24" 26" 26" 26" 26"

Peso máximo do usuário 75 kg 100 kg 100 kg 100 kg 100 kg

•  O descanso de pés é ajustável na altura, 
podendo ser adaptado ao comprimento de 
perna do usuário.

•  Sem o pára-choque, a Multisport é adequada 
para modalidades esportivas como tênis, 
dança, etc.
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