
Configuração não standard

Zippie TS
Encartar



Cadeira infantil basculante e encartável

Zippie TS Encartar

 Conjunto de assento e 

encosto sólido de série

A cadeira infantil Zippie Ts reúne as vantagens 

clínicas da basculação (até 45º), e a 

comodidade do encartar mais compacto. 

Graças à sua estrutura encartável, as suas rodas 

traseiras com quick release e o encosto rebatível, 

fica reduzida a umas dimensões tão pequenas 

que se pode transportar facilmente em qualquer 

mala de um carro.



Zippie TS reúne as vantagens clínicas da basculação (até 45º), e a 
comodidade do encartar mais compacto. 

Diferentes sistemas de basculação
Novo sistema de cabos cruzados para evitar que a cadeira 

bascule apenas de um lado. Além disso pode seleccionar 

opção de basculação mediante pedal para eliminar os cabos.

Basculação até 45º
A basculação é fundamental para as 

crianças que necessitam de alterar 

postura enquanto estão sentados na 

cadeira para conseguir alívio de pressão, 

auxiliar posicionamento ou favorecer 

necessidades corporais.

Crescimento em profundidade 

do assento até 10 cm.

Com a mesma cruzeta se pode ajustar a largura da cadeira até 5 cm.

Cresce em largura e profundidade
• A cruzeta pode ir aparafusada na estrutura em 

diferentes pontos o que permite um ajuste em 

largura da cadeira de até 5 cm, sem necessidade de 

peças adicionais.

• Os tubos do encosto podem se deslocar para trás 

à medida que a criança cresça, até aumentar a 

profundidade do assento em quase 10 cm.

Basculação até  45º com rodas traseiras 

de 12“ *

* Com rodas superiores a 12” o 
sistema de encaixe de segurança, 
o grau de basculação fica 
reduzido a 30º

Encosto ajustável em ângulo de 78º a 

120º (em incrementos de 6º)

Sistema de fechar muito compacto para guardar ou transportar com mais facilidade



Tolerância de fábrica: +/- 1 cm
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25 a 46 cm

 33 a 51 cm

30,5 a 41 cm (encosto sólido)

39 a 51 cm 

Até 45º (com rodas de 12“)

 

Largura da armação: 

Profundidade da armação: 

Altura do encosto:  

Altura do assento: 

Basculação do assento:

 

Reclinação de encosto: 

Peso máximo utilizador: 

Rodas dianteiras:

Rodas traseiras:

Crescimento: 

78º a 120º 

68 kg 

3“ / 4“ / 5“ / 6“ / 8“

12“ / 16“ / 18“/ 20“ / 22“ / 24“

+5 cm em largura e 10 cm em 
profundidade (sem novas peças)

Especificações técnicas
25 a 46 cm

 
39 a 51 cm

30,5 a 41 cm

78 a 120º

Peso da cadeira 
desde 15 kg

desde

15 kg

68 kg

max

33 a 51 cm

Ajuste em largura + 5 cm Ajuste em profundidade: 10 cm

Cores de armação

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.

Até 45º

Este guia de cores é orientativa. As cores expostas neste catálogo podem não ser totalmente exactas devido às limitações da 
própria impressão. Para ver a gama completa de cores e opções disponíveis, por favor consulte a folha de pedido. 

Amarelo gema      Preto                     Bordeaux               Preto com           Azulão mate   Azulão brilhante    Roxo brilhante   Vermelho brilhante   Azul brilhante

Verde floresta        Branco                   Verde maçã            Rosa flúor             Preto mate    Bordeaux mate       Azul brilhante     Verde escuro       Roxo mate

Rosa metalizado       Castanho               Cinza prata             Laranja                Titânio           Amarelo                Zebra

purpurina mate com purpurina 

fluorescente metalizado mate mate
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