indywidualista
z osobowością

// IDEALNIE DOPASOWANA TAPICERKA OPARCIA
Oparcie jest nie tylko wygodne, ale również wyróżni Cię z
tłumu dzięki palecie 5 kolorów wykończenia.

NOWOCZESNY.
INTELIGENTNY.
indywidualista.

// ŻYCIE NABIERA BARW
Dopasuj wózek Neon2 do swojego gustu i temperamentu –
wybieraj spośród 32 przyciągających wzrok kolorów.

// ORYGINALNY WYGLĄD
Możesz wybierać spośród 5 stylowych kolorów
widełek i kółek samonastawnych.

Neon2 – indywidualista z własną osobowością, lekki i w rozsądnej cenie.
Oszczędzająca energię jazda, z której trudno byłoby zrezygnować. Elegancka
rama, składana lekko i bez wysiłku, zmieści się w niewielkim aucie – oto wózek, bez
którego nie będziesz chciał(a) się nigdzie ruszyć!
Cenisz sobie indywidualność? Neon2 pozwoli Ci wyrazić swoją osobowość dzięki
bogatej ofercie kolorów ramy, wykończenia tapicerki, kół i widelców. W
spersonalizowanym wózku obracają się koła, a za nim głowy.
Przyjrzyj się bliżej nowemu QUICKIE Neon2, a zgodzisz się z nami – wcale nie trzeba
rabować banku, by móc się cieszyć pierwszorzędną jazdą.
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// BĄDŹ WYJĄTKOWY
Jeszcze bardziej podkreśl swój styl
dopasowując kolor obręczy i piasty
tylnego koła 24’’ – do wyboru są
trzy anodyzowane kolory.
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ZNANY ZE SWOJEJ wszechstronności
1

Zasadniczym elementem wózka Neon2 jest
wzmocniona, unikatowa rama. Stabilny krzyżak oraz
rury pod siedziskiem zapewniają wózkowi sztywność
w czasie jazdy dzięki zredukowaniu elastyczności kół
w ruchu – wszystko to bez utraty zalet, jakie daje
składana rama.
Skoro już mowa o składaniu, unikalna rama otwarta z tyłu umożliwia
oszczędność miejsca dzięki małym rozmiarom wózka po złożeniu.
Odchylane podnóżki ułatwiają wsiadanie i zsiadanie z wózka, można je
również zdemontować. Z dodatkową opcją składania oparcia do połowy
otrzymujemy wyjątkowo kompaktowy zestaw, który zmieści się nawet do
bardzo małego auta.
Na tym nie kończy się wszechstronność wózka Neon2. Trwała,
aluminiowa oś umożliwia prostą regulację wysokości tylnej części
siedziska oraz dostosowanie środka ciężkości. Chcesz wyregulować kąt
nachylenia oparcia? To równie proste dzięki aluminiowemu wspornikowi
oparcia – wszystko to możesz zrobić nie rozstając się z wózkiem.
4

2
1

 ąt nachylenia oparcia
K
Odpowiedni kąt nachylenia
oparcia jest ważny dla przyjęcia
prawidłowej, ergonomicznej
pozycji.
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Środek ciężkości
Umożliwia różny styl jazdy, od
bardzo aktywnego po bierny.
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 ysokość tylnej części
W
siedziska
Dokładnie taka, jakiej potrzeba
– dostosuj wysokość do własnych
potrzeb.
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// PRAKTYCZNY I PRZENOŚNY, Z
ODCHYLANYMI PODNÓŻKAMI
Odchylone podnóżki ułatwiają
siadanie i opuszczanie wózka w
pozycji stojącej, a po złożeniu
zajmują bardzo mało miejsca,
umożliwiając przewożenie wózka w
aucie.
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Neon2 - opcje i funkcje
Dostosuj wózek do swoich indywidualnych potrzeb. Więcej informacji na temat dostępnych opcji znajduje się na formularzu
zamówienia Neon2.
2

KIEDY LICZĄ SIĘ:
KOMPAKTOWy ROZMIAR I
ŁATWY PRZEWÓZ.
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// NIECH TAPICERKA NABIERZE KOLORÓW

// KILKA OPCJI RĄCZEK DO PROWADZENIA

// REGULOWANY KĄT OPARCIA

// widelec jednoramienny

Ta niezwykle wygodna i elegancka tapicerka
oparcia może mieć obszycie w jednym z 5
dostępnych kolorów.

Wybierz rączki, które będą dla Ciebie najbardziej
odpowiednie. Masz do wyboru zintegrowane rączki
do prowadzenia (przedstawione na zdjęciu),
składane lub z regulowaną wysokością.

Oryginalne rozwiązanie sprawia, że regulacja jest
zintegrowana z łącznikiem ramy. Kąt oparcia
można regulować od 75° do 103°, co 4 stopnie.

Widelec jednoramienny w wielu opcjach
kolorystycznych stanowi wyjątkowe wykończenie
Twojego wózka.

// PODNÓŻEK Z WŁÓKNA WĘGLOWEGO

// KARBONOWE OSŁONY BOCZNE

// SKŁADANE OPARCIE

// ciągi SURGE* LT

Lekki i stylowy, składany na bok podnóżek z
włókna węglowego, z regulacją ustawienia kąta i
głębokości.

Lekkie i zindywidualizowane osłony boczne o
unikalnym kształcie.

To składane w połowie oparcie odchyla się do
przodu, dzięki czemu wózek zajmuje niewiele
miejsca i jest idealny do transportu.

Pasek z gumy Gripton na obrzeżu ergonomicznych
ciągów o owalnym kształcie zapewnia maksymalną
przyczepność.
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DANE TECHNICZNE
NEON2 // wózek składany
Maksymalna waga Użytkownika:

140 kg

Kąt pochylenia oparcia:

Od 75° do 103° w skokach co 4°

Rama:

Wzmocniona rama z odchylanymi podnóżkami

Środek ciężkości (COG):

2 – 12 cm

Szerokość siedziska:

30 – 50 cm

Koła tylne:

22" / 24“ / 25“ / 26“

Głębokość siedziska:

34 – 50 cm

Pochylenie kół:

0° / 2°/ 4°

Wysokość siedziska z przodu:

35 – 57 cm

Waga wózka:

od 11,5 kg

Wysokość siedziska z tyłu:

33 – 53 cm

Kolory ramy:

32

Wysokość oparcia:

25 – 47,5 cm

Crash test:

tak

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o zapoznanie się z formularzem zamówienia na naszej stronie internetowej.
Broszura jest również dostępna w wersji PDF na www.Sunrise-Medical.pl

Sunrise Medical Poland Sp. z o.o.
Elektronowa 6
94-103 Łódź
Tel.: +48 42 275 83 38
Fax: +48 42 209 35 23
E-Mail: pl@sunrisemedical.de
www.Sunrise-Medical.pl

