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VERSATILIDADE E
ESTILO COM UM
ENCARTE COMPACTO
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MODERNA, COMPACTA… 
¡¡ÚNICA!!
Design elegante e uma ampla gama de opções: a nova cadeira de rodas de alumínio Neon 2 transmite personalidade. Grande 
eficiência na condição e um encarte compacto devido ao desenho aberto da estrutura traseira e ao sistema de encartar sem 
esforço. Poderá transportá-la até no carro mais pequeno. 

Porque cada utilizador é único, a cadeira também o deveria ser; Converta a Neon 2 no reflexo da sua personalidade. Poderá 
selecionar a cor da estrutura entre uma ampla paleta de 32 cores, juntar toques de cor na tela e inclusivamente personalizar 
a cor das jantes e forqueta da roda dianteira. Irá dar nas vistas! 

E tudo isto com a melhor relação qualidade-preço. Aprecie uma viagem em primeira classe com a Quickie Neon 2!

// CONFORTO E ESTILO
Junte um toque de cor à tela de encosto 
EXO EVO selecionando os frisos em 
vermelho, azul, cor-de-laranja, preto  
ou cinzento prata.

//PERSONALIZAÇÃO ATÉ AO
MÍNIMO DETALHE
Complete a configuração da cor e selecione
a opção de cores anodizados para o carreto e
jante das rodas ligeiras de 24“.
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// COM O LOOK MAIS FRESCO
5 cores anodizadas disponíveis como opção para
personalizar a forqueta e as jantes das rodas dianteiras.

// A VIDA É COR! 
Por isso Neon 2 oferece a possibilidade de selecionar entre 32
cores distintas para a estrutura. Mate, brilhante ou metalizado.
Já sabe qual irá escolher?
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VERSATILIDADE 
SURPREENDENTE

O ponto chave da NEON 2 é o seu chassis reforçado de estrutura aberta. 
A rigidez da cruzeta e os tubos do assento proporcionam uma condução 
eficiente porque se reduzem as folgas e a perda de efetividade durante a 
propulsão - tudo isso sem esquecer as vantagens de um chassis de 
encartar. 

E falando de encarte, o design único da traseira do chassis permite umas dimensões muito 
compactas para poupar espaço quando se arruma a cadeira. Os apoios de pés desmontáveis não só 
se rebatem para facilitar as transferências, como também se podem retirar completamente. Se a
isto juntarmos a opção de encosto dobrável que se abate para a frente, o resultado é uma cadeira tão 
compacta que entra até no carro mais pequeno.

Mas a versatilidade da Neon 2 não termina aqui. A placa do eixo de alumínio é moderna e resistente 
e permite ajustes simples tanto na altura traseira como no centro de gravidade da cadeira. Precisa de 
ajustar o ângulo do encosto? Não é problema com a opção de encosto ajustável em ângulo!
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// ENCARTE COMPACTO COM
APOIOS DE PÉS DESMONTÁVEIS
A possibilidade de mover os apoios de pés 
para dentro ou para fora, permite aceder a 
locais reduzidos ou estritos, facilitando as 
transferências e ainda se os retirar poderá 
obter um encarte compacto da cadeira.

1   Ângulo de encosto (opção) 
Permite modificar o ângulo do 
encosto para garantir uma postura 
cómoda e ergonómica.

2   Centro de Gravidade 
Deslocando a placa do eixo podemos 
configurar a cadeira para uma 
condução mais ativa ou mais 
passiva.

3   Altura traseira do assento 
Ajusta a altura do assento 
dependendo das necessidades de 
cada utilizador.
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APROVADA PARA O
TRANSPORTE EM
VEÍCULOS
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CARACTERÍSTICAS E OPÇÕES NEON 2
Configure a cadeira de acordo com as suas necessidades individuais - Consulte no 
formulário de encomenda a gama completa de acessórios disponíveis para a Neon 2.

// JUNTE COR NA TELA

A tela de encosto EXO EVO proporciona conforto e o toque de 
elegância que procura para a sua cadeira. Além disso permite 
personalização com frisos em 5 cores.

// PLATAFORMA DOS APOIOS DE PÉS EM CARBONO (OPÇÃO)

Ajuda a reduzir o peso da cadeira e é ajustável em ângulo e 
profundidade, além de ser abatível para um dos lados.

// PROTETOR LATERAL DE CARBONO (OPÇÃO)

Uma opção leve e com estilo que dará à sua cadeira um toque 
desportivo.

// FORQUETA DE BRAÇO ÚNICO (OPÇÃO

A forqueta de braço único proporciona robustez com um original 
design e juntamente com a forqueta de alumínio em cor darão esse 
toque especial à sua cadeira.

// AROS ELLIPSE 3R (OPÇÃO)

Aros anti deslizantes com forma ergonómica e cinta de borracha na 
parte superior para melhorar a tração (não deixam marca).  
Em cor negra anodizada e disponíveis para rodas de 24“e 25“.  

// ENCOSTO PARTIDO (OPÇÃO)

O encosto abate-se para a frente assegurando a configuração mais 
compacta possível, para um transporte mais cómodo.
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Tolerância de fábrica: +/- 1cm
Para mais informações sobre opções e disponibilidades, consulte o formulário de encomenda.
Os nossos produtos estão em constante processo de melhoria, pelo que a Sunrise Medical reserva-se o direito de alterar o design dos 
mesmos e as especificações indicadas sem aviso prévio.
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120 kg
140 kg (com estrutura reforçada)

kg

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
NEON 2 // CADEIRA DE RODAS DE ENCARTAR 

Largura do assento: 30 a 50 cm (em incrementos de 2 cm) Chassis: Com apoios de pés desmontáveis

Profundidade do assento: 34 a 50 cm (em incrementos de 2 cm) Rodas traseiras: 22“ / 24“ / 25“ / 26“

Altura dianteira do assento: 35 a 57 cm Camber: 0º / 2º / 4º

Altura traseira do assento: 33 a 53 cm (ajustável) Centro de Gravidade: ajustável de 2 a 12 cm 

Altura do encosto ajustável: 25 a 47,5 cm (em incrementos de 2,5 cm) Peso máximo do utilizador: 120 kg (140 kg com estrutura reforçada)

Ângulo do encosto: De -15º a + 13 º (em incrementos de 4º) Peso da cadeira: desde 11,5 kg

Largura total: Largura de assento + 16 cm (0º camber) Cores do chassis: Disponível em 32 cores

Crash tested:
Sim. Aprovada para o transporte 
em veículos comforme ISO 7176-19        
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