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Jeśli cenisz sobie dynamiczną jazdę albo
interesuje Cię możliwie najmniejszy rozmiar
wózka po złożeniu, Xenon2 to model właśnie
dla Ciebie.
Podoba Ci się prosty, aerodynamiczny design wersji
Xenon2 FF? A może wolisz wzmocniony, sztywniejszy
Xenon2 Hybrid? Albo bardzo praktyczny i wygodny w
transporcie Xenon2 SA? Niezależnie od tego, którą z
bogato wyposażonych wersji wybierzesz,
wysmakowana elegancja modelu Xenon2 sprawi,
że znajdziesz się w centrum zainteresowania.

Muzyka jest jej pasją. Jej głos jest pełen wyrazu. Monika Kuszyńska reprezentowała
Polskę w Konkursie Piosenki Eurowizji w Wiedniu, gdzie zaśpiewała „In the Name Of
Love”. Piosenkarka odniosła już sukces w kraju, teraz swoim przesłaniem dzieli się
ze światem.

Xenon2 FF

NAJLŻEJSZY
Najlżejszy składany wózek inwalidzki
na świecie.
Otwarta stała rama przednia
Modny, prosty, aerodynamiczny design.

Xenon2 HYBRID
NAJTRWALSZY

Bez kompromisów, jeśli chodzi o trwałość.
Wzmocniona stała rama przednia.
Maksymalna waga użytkownika 140 kg.

Xenon2 SA

WSZECHSTRONNY
Łatwość przenoszenia się na wózek i z wózka
w pozycji stojącej.
Wzmocniona rama z odchylanymi podpórkami
pod stopy.
Najmniejszy rozmiar po złożeniu ułatwia
przewożenie w samochodzie.
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najlżejszy składany
wózek na świecie...

...składany jak
żaden inny

W jaki sposób składany wózek inwalidzki może ważyć
jedynie 8,8 kg? Dzięki wykorzystaniu najwyższej jakości
materiałów ramy, takich jak aluminium stosowane w
lotnictwie oraz innowacyjnej technologii ShapeLoc,
używanej wyłącznie w wózkach z serii Quickie.

Serce konstrukcji Xenon2 stanowi wyjątkowy krzyżak,
umieszczony pod siedziskiem tak, że jest niemal
niewidoczny, dzięki czemu rama sprawia wrażenie
minimalistycznej i otwartej, jak w sztywnych wózkach
inwalidzkich.

Dzięki obróbce cieplnej, zwiększamy trwałość aluminium, przez co ściany rur
tworzących ramę mogą być cieńsze, lżejsze i mocniejsze od rur w konwencjonalnych
wózkach składanych. Przekonaj się sam(a)…

Podobieństwa te nie kończą się jednak na wyglądzie – całkowicie
przeprojektowany trzon osi w połączeniu z nowym krzyżakiem zapewnia trwałość i
stabilność jazdy typowe dla ramy sztywnej przy poręczności ramy składanej.

Ú
Prosty w obsłudze mechanizm składania
Nowe aluminiowe zatrzaski na krzyżaku utrzymują koła
podczas składania w położeniu równoległym, dzięki
czemu Xenon2 pozostaje stabilny w każdej sytuacji.
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Monika Kuszyńska: lubię modne ubrania. Atrakcyjne wzornictwo Xenon2
znakomicie podkreśla mój kreatywny styl.

styl w ruchu
Wyróżnij się z tłumu, nadając swojemu wózkowi Xenon2 indywidualny
charakter dzięki palecie 32 dostępnych kolorów ramy. Do wyboru są
także anodowane widelce i kółka w 5 wyrazistych kolorach. Dodatkowo
można podkreślić wybraną kolorystykę, dopasowując do niej obszycie
tapicerki oparcia EXO w kolorze podobnym lub kontrastującym.

Ú
Oparcie nabiera
kolorów
To niezwykle wygodna i
stylowa tapicerka oparcia
EXO jest do wyboru z 5
różnymi rodzajami
lamówki.

Ú
Nadaj swojemu wózkowi Xenon2
indywidualny charakter
dzięki jednemu z 32 przyciągających
uwagę kolorów
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Ú
Wybierz widelec i kółko w swoim stylu
Dostępne są anodowane kółka przednie i widelce w kolorach: srebrnym, niebieskim,
czerwonym, pomarańczowym i czarnym, nadających wózkowi wyjątkowy charakter.
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Monika Kuszyńska: Mój Xenon2 jest jak moja muzyka – wydaje się być
częścią mnie. To mój towarzysz podróży po całym świecie.

dostosowany
do twoich potrzeb
Tak, jak chcesz – trzon osi Xenon2 umożliwia łatwą
regulację wysokości, zgodnie z Twoimi
zmieniającymi się potrzebami.
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Chcesz zmienić charakterystykę siedziska z pasywnej na bardziej aktywną
lub na odwrót? Wystarczy zmienić ustawienie środka ciężkości dzięki
przesunięciu trzonu osi. Nie zapomnij także o wyregulowaniu oparcia, aby
uzyskać ergonomiczną pozycję.

8

1

Środek ciężkości
Zmienia charakterystykę jazy od bardzo aktywnej po pasywną.

2

Kąt oparcia
Odpowiednie ustawienie oparcia jest ważne dla zachowania ergonomicznej pozycji.
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 ysokość siedziska z tyłu
W
Tak, jak Ty chcesz – dostosuj wysokość do własnych potrzeb.
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Opcje i funkcje wózków z serii Xenon2 – skonfiguruj swój wózek tak, by pasował do Twoich potrzeb. Więcej informacji
dotyczących dostępnych opcji znaleźć można w formularzach zamówienia Xenon2 i Xenon2 SA.

Xenon2 FF
Lżejszy

Xenon2 HYBRID
NAJTRWALSZY
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Xenon2 SA
WSZECHSTRONNY

Bardzo lekkie wózki inwalidzkie,
wyjątkowe pod względem jazdy i
łatwości składania

// SKŁADANE OPARCIE

// CIĄGI TYPU Surge® LT

// REGULACJA NACHYLENIA OPARCIA

// PODŁOKIETNIKI STOLIKOWE

Składane oparcie odchyla się w połowie do przodu,
ograniczając ilość miejsca zajmowanego przez
wózek w środkach transportu.

Pasek z gumy Gripton w górnej części owalnej,
ergonomicznej obręczy zapewnia maksymalną
przyczepność.

Stylowe, designerskie oparcie zintegrowane z
ramą. Możliwość regulacji nachylenia od 75° do
103° co 4 stopnie.

Ta odchylana i zdejmowana osłona boczna może
mieć podłokietniki mocowane na stałe lub
regulowane.

// WYŚCIEŁANE RUROWE PODŁOKIETNIKI

// KARBONOWE OSŁONY BOCZNE

// AUTOMATYCZNIE SKŁADANY PODNÓŻEK

// MOCOWANIA TRANSPORTOWE

Dzięki możliwości odchylenia podłokietniki mogą w
razie potrzeby posłużyć jako podpora i nie
przeszkadzają w napędzaniu wózka.

Bardzo indywidualna i lekka osłona o niebanalnym
wyglądzie.

Podnóżek można regulować pod kątem oraz
góra-dół. Może być wykonany z karbonu lub
tworzywa kompozytowego. Dla wersji ze stałą ramą
przednią.

W tej opcji wózek jest zatwierdzony do transportu
samochodem (przeszedł test zderzeniowy zgodnie z
ISO 7176-19).
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DANE TECHNICZNE
Xenon2 FF

Xenon2 Hybryda

Xenon2 SA

Maksymalna waga Użytkownika:

110 kg

140 kg

125 kg

Szerokość siedziska

32 – 46 cm

32 – 50 cm

32 – 50 cm

Głębokość siedziska

34 - 50 cm

34 - 50 cm

34 - 50 cm

Wysokość siedziska z przodu:

43 – 55 cm

43 – 55 cm

43 – 56 cm

Wysokość siedziska z tyłu:

37 – 50 cm

37 – 50 cm

37 – 50 cm

Wysokość oparcia:

25 – 47,5 cm

25 – 47,5 cm

25 – 47,5 cm

Kąt pochylenia oparcia:

75° do 103° co 4°

75° do 103° co 4°

75° do 103° co 4°

Środek ciężkości

4 – 13 cm

4 – 13 cm

4 – 13 cm

Pochylenie kół:

0° / 2°/ 4°

0° / 2°/ 4°

0° / 2°/ 4°

Rama:

Otwarta rama ze stałych przodem

Wzmocniona rama ze stałym przodem

Wzmocniona rama z odchylanymi podnóżkami

Waga wózka:

od 8,8 kg

od 9,5 kg

od 10,3 kg

Kolory ramy:

32

32

32

Crash test:

tak

tak

tak

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o zapoznanie się z formularzem zamówienia na naszej stronie internetowej.
Ten dokument dostępny jest również w wersji PDF na www.Sunrise-Medical.pl
Podziękowania dla Hotelu Andel‘s Łódź za współpracę podczas sesji zdjęciowej.

Sunrise Medical Sp. z o.o.
Elektronowa 6
94-103 Łódź
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Fax: +48 42 209 35 23
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www.Sunrise-Medical.pl

