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RGK TÃO  
INDIVIDUAL 
COMO 
TU

Há mais de três décadas que os fundadores da RGK se 
uniram pela paixão pelo basquetebol em cadeira  de 
rodas. 

Naquele tempo, as cadeiras disponíveis não estavam 
pensadas para o desporto. Apareciam as primeiras  
cadeiras  de  estrutura  rígida, mas  não  eram personalizadas 
nem realmente adaptadas a cada individuo.
Nasceu então a ideia de criar a RGK.

Mais de 30 anos depois, temos uma grande equipa 
que graças à sua capacidade, paixão e compromisso 
converteram aquela ideia numa marca de máximo 
prestígio a nível mundial.
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Abdi Jama, capitão da seleção britânica de
basquetebol em cadeira de rodas.
2 vezes medalha de bronze nos Paralímpicos
2 vezes medalha de ouro nos Europeus

Respeitar a individualidade de cada pessoa é a filosofia
da RGK. Porque pensamos que não há dois indivíduos
iguais, mas sim que cada pessoa é única.
Por isso, as nossas cadeiras constroem-se só para ti, 
totalmente individualizadas para se adaptarem à tua 
fisionomia, aos teus gostos, à tua vida. 

Esta personalização total, permite-nos fornecer uma 
cadeira da mais alta qualidade que responde de forma 
imediata  a cada um dos teus movimentos.  

Descobre com a RGK um mundo cheio de sensações. 
Uma transmissão perfeita da tua energia.  
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TÃO INDIVIDUAL 
COMO TU

Uma cadeira que se adapta às tuas medidas e formas, 
como uma segunda pele.

Uma cadeira leve, que responde imediatamente a 
cada um dos teus movimentos. Um mundo cheio de 
sensações, uma transmissão directa de energia!

Com o melhor do design e qualidade nos seus materiais; 
Personalizada ao mínimo detalhe para que seja um 
reflexo de ti, dos teus gostos, das tuas ambições, do teu 
carácter.  Um encaixe perfeito.
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PROCESSO DE CRIAÇÃO DA TUA CADEIRA
1. CONHECER-TE
Escutar-te e entender os 
teus gostos, necessidades e 
estilo de vida, dá-nos a base 
para iniciar o processo de 
criação da tua cadeira.

3. O TEU DESENHO
As tuas medidas são 
introduzidas no nosso 
sistema CAD pelos nossos 
designers, obtendo 
imagens 3D precisas. Este 
desenho em 3D marca o 
início da CRIAÇÃO da tua 
cadeira!

5. QUALIDADE
Uma vez criada a 
cadeira com todos os 
componentes, é submetida 
a rigorosos testes de 
inspecção e qualidade.

2. AS TUAS MEDIDAS
Assessoramos e medimos-te 
para que a cadeira se adapte 
às tuas medidas e fisionomia, 
para se seja parte de ti, 
um encaixe perfeito, a tua 
segunda pele.

4. CRIAÇÃO
A tua cadeira nasce para 
a vida de forma artesanal 
pela mão da nossa 
experiente equipa de 
técnicos.

6. AO TEU GOSTO
Porque a estética e a tua 
identidade são importantes, 
temos disponível uma 
grande gama de cores 
para o chassis e acessórios. 
Inclusivamente poderás 
escolher o design e cor do 
bordado na tua tela! Só 
tens que nos dizer como 
queres a cadeira e fazemo-
la personalizada para ti!
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ÍNDICE
ELITE X
Cadeira para basquetebol 
de competição, ideal no 
jogo mais exigente. A 
combinação perfeita 
entre a tecnologia mais 
avançada e os materiais 
mais inovadores.

GRAND SLAM
Cadeira para a prática de ténis 
de competição fabricada 
completamente personalizada. 
Grande manobrabilidade e
facilidade de manobra.

CLUB SPORT
A cadeira desportiva mais 
versátil para níveis iniciais 
e médios. Indispensável  
na tua equipa! 

Cadeiras desportivas

ELITE 
Cadeira para basquetebol 
de competição de fabrico 
totalmente personalizado. 
Máxima rigidez. 
Puro rendimento. 

Pag. 8-9

Pag. 10-11

Pag. 12-13

Pag. 14-15



7

OCTANE SUB 4
A cadeira de titânio 
totalmente personalizada  
mais leve. Menos de 4 kg, 
garantido!

TIGA SUB 4
A cadeira de alumínio 
personalizada mais leve e com
a rolamento mais perfeito.
Menos de 4 kg, garantido!

TIGA
Cadeira de rodas rígida 
personalizada, com o 
máximo rendimento.

TIGA FX
Cadeira de rodas rígida que 
se encarta...¡para os mais 
viajantes!

FRONTWHEEL
Roda frontal todo o terreno 
para cadeiras de rodas 
manuais RGK. 
Máxima liberdade em
todas as superfícies.

Cadeiras desportivas Cadeiras manuais
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HI LITE
Cadeira de rodas 
personalizada em titânio. 
Máxima eficiência e 
comodidade na condução.
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O futuro chegou. A Elite X é a combinação perfeita entre a 
tecnologia mais avançada e os materiais mais inovadores! Um 
salto quântico no desenho! A essência desta cadeira reside 
na sua barra central de carbono com um desenho único e 
pioneiro, que a converte numa cadeira significativamente 
mais rígida e leve.

O novo desenho TRI-FRAME da armação marca a grande 
diferença no momento de distribuir a energia durante o 
jogo. Com o incrível rendimento e capacidade de resposta 
oferecidos pela Elite X...
não haverá desculpas para não ganhar a partida!

THE BEST JUST 
GOT BETTER
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Tubo do eixo em carbono 
para máxima rigidez e 
leveza. Fixado à armação 
através de abraçadeiras,
permite um ajuste fino do 
ângulo das rodas traseiras 
(toe in/toe out)para um 
rolamento perfeito.

Protetores laterais soldados 
com preenchimentos 
em fibra de carbono. 
Personalização com o 
sistema CNC, que permite 
desenhar qualquer forma 
e oferece um acabamento 
muito bonitol.  Cada 
lateral é único e com um 
acabamento impecável.

Desenho da armação 
TRI-FRAME. O inovador 
desenho TRI-FRAME é o 
que melhor distribui a 
energia gerada durante o 
jogo por toda a armação 
da cadeira. Rigidez e força 
máximas.

Rolamentos de cerâmica.
A mais alta qualidade 
de rolamento nas rodas 
traseiras, dianteiras 
e armação para um 
rolamento excelente.

Apenas os materiais da melhor qualidade são usados na Elite X. 
O alumínio 7020, para além de muito leve, garante uma excelente
resistência e durabilidade: o tratamento térmico aplicado aumenta a 
dureza da superfície, a resistência à temperatura e a rigidez da armação. 
Com a integração com a fibra de carbono, temos um material adicional
que é 1,5 vezes mais leve do que o alumínio, mas com grande resistência
à tração (8 vezes mais resistente do que o alumínio!).

Características

» Barra central de carbono (Carbon bar)
» Protetores laterais soldados e com preenchimentos em fibra de carbono. 
Sem limitação de forma e com o acabamento mais perfeito, 
graças ao novo sistema CNC incorporado.
» Desenho da armação TRI-FRAME
» Tratamento térmico A10 aplicado ao armação
» Rolamentos em cerâmica nas rodas traseiras, 
dianteiras e armação (opcional)
» Fixações em titânio
» Presilhas em titânio no tecido
» Alterações pormenorizadas ao desenho que  
reduzem o peso da cadeira
» Biomecânica otimizada para potência e eficiência máximas
» Posicionamento do assento que se adapta ao seu jogo 

Elite X, a nova geração 
em cadeiras de basquetebol
A combinação perfeita entre a tecnologia mais 
avançada e os materiais mais inovadores
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PAIXÃO PELA  
VITÓRIA

Porque somos apaixonados pelo desporto. 

Tal como tu treinas e te esforças para estar no topo,  nós 
trabalhamos constantemente no design e produção das 
cadeiras da mais alta qualidade. 
Para alcançar o mais alto nível. O nível que te leva ao êxito. 
Porque cada jogador é único, percebemos a importância da 
tua cadeira se adaptar perfeitamente a ti e às tuas 
necessidades individuais dentro do campo.
Com a confiança de que a tua cadeira foi produzida  
individualmente para maximizar O TEU potencial, só tens 
que te concentrar no jogo, nos teus objectivos. 
Na tua Vitória!
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Anti-volteio integrado 
com ajuste em altura 
(unidade ou par)

Tubo do eixo integrado

Forqueta de alumínio 
integrada, resistente e
leve

E ainda, rodas dianteiras com 
rolamentos Bones Reds como
standard. Reduzem a fricção, 
minimizando a energia necessária 
para propulsar a cadeira, facilitando 
a manobrabilidade no jogo.

Apoio de pés integrado 
com cinta de pés

A Elite foi desenhada para os desportistas de alto nível, que conhecem as suas 
necessidades e querem estar no mais alto nível da competição. 
De fabrico totalmente personalizado de acordo com as necessidades de 
jogo de cada desportista, ELITE lidera o caminho no design, rendimento e 
eficiência. A cadeira de alta gama que te leva onde quiseres ir, só tens que a 
tocar. Reacção imediata a cada um dos teus movimentos.
O seu design com integração no chassis do tubo do eixo, apoios de pés, 
armação defensiva e anti-volteios convertem a ELITE na cadeira mais 
competitiva. RIGIDEZ e LEVEZA… Sente a velocidade da competição!!

Características

» Chassis rígido personalizado alumínio 7020 
» Look moderno e muito desportivo 
» Centro de Gravidade, armação defensiva e anti-volteios  
   integrados no chassis 
» Apoio de pés integrado 
» Opção de centro de gravidade e apoio de pés ajustáveis 
» Assento e encosto ergonómico 
» Opções de camber 16º, 18º, 20º, 22º 
» Múltiplas opções no design da armação defensiva 
» Tela do assento ajustável em tensão 
» Tela de encosto AirTech Sport transpirável 
» Rodas dianteiras com rolamentos Bones Reds (baixa fricção)
» Opção de base rígida em alumínio/carbono 
» Peso máx. utilizador 125 kg 

Elite, Máxima rigidez. 
Puro rendimento
Desenhada e personalizada, como uma 
segunda pele. Para ti, para as tuas vitórias.
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No campo cada serviço é decisivo. Um segundo perdido 
pode marcar a diferença entre uma vitória e uma 
derrota.

Grand Slam é uma cadeira para a prática de ténis de 
competição, à altura dos melhores campeões paralímpicos 
do mundo. É fabricada de forma personalizada para se 
adaptar às  medidas e preferências de jogo de cada um.

 O resultado desse sistema artesanal de fabrico é uma
cadeira ágil e rápida, que responde de forma imediata a cada
um dos teus movimentos, com um só toque.
Mais do que uma cadeira, é parte de ti.

Sabemos que… só o melhor te levará ao êxito.

CONQUISTA  
O CAMPO
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O antivolteio integrado
garante a máxima
firmeza. Opção de
antivolteio extraível.

Sistema de suporte de
joelhos ajustáveis em 
altura, profundidade 
e ângulo, para óptima 
adaptação a cada jogador.

Os protetores laterais
soldados asseguram a
rigidez no suporte
lateral.

Tubo do eixo integrado
para máxima rigidez no
jogo.

Rigidez e rendimento. Agilidade e design.
São as principais características da GRAND SLAM, uma cadeira de ténis
de fabrico totalmente personalizado, onde cuidámos de cada detalhe  
para que possa dar 100% em cada jogo.
A velocidade na rotação é fundamental no ténis. Por isso, GRAND SLAM está 
disponível com camber a 16º, 20º ou 22º para te proporcionar uma maior 
manobrabilidade.
O sistema de suporte dos joelhos ajustável, dá a fixação que necessitas
durante o jogo, otimizando a estabilidade para máxima ação.
Ou seja… só tens que te deixar levar e dominar o jogo!

Características

» Chassis Rígido Personalizado Alumínio 7020
» Look Moderno e Desportivo
» Sistema de estrutura Ténis com suporte de joelhos ajustável
» Centro de gravidade e antivolteio integrado no chassis.
» Apoio de pés integrado
» Opção de centro de gravidade e apoio de pés ajustáveis
» Assento e encosto Ergonómico
» Opções Camber 16º, 18º, 20º, 22º
» Múltiplas opções de rodas, aros e cintas de fixação
» Tela de assento e encosto ajustável em tensão
» Opção de base rígida de alumínio/carbono
» Peso máximo utilizador 125 kg

Grande manobrabilidade e
facilidade de manobra 
Grand Slam é a cadeira de ténis para a alta
competição. Concebida para ganhar.
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O nosso objectivo é promover e apoiar a participação no 
desporto, desenhando cadeiras que se adaptem a cada 
equipa e a cada jogador desde as idades mais precoces.

Estamos orgulhosos da nossa história e ligações com 
escolas, clubes desportivos e federações, colaborando 
com os mesmos para alcançar os melhores resultados 
na competição desportiva.

INDISPENSÁVEL
NA TUA EQUIPA
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Protectores laterais de
Alumínio

Armação defensiva 
integrada

Apoio de pés ajustável 
em altura e ângulo

Centro de gravidade
ajustável e anti-volteio
extraível

A sua versatilidade, compatível com vários desportos, o nível de tamanhos e
a facilidade dos ajustes que permite, convertem a Club Sport na opção ideal 
para a prática de desporto.
Inclui de série almofada, anti-volteios extraíveis, armação defensiva e 
protectores de roupa, para te manter seguro na velocidade máxima.
Preocupa-te só em marcar!

Características

»  Chassis de Cromo Molibdénio
»  4 opções de chassis configuráveis
»  Protectores laterais de Alumínio
»  Armação defensiva integrada no chassis
»  Apoio de pés regulável em altura e ângulo
»  Anti-volteio quick release regulável em altura
»  Aros de alumínio anodizado
»  Telas de assento e encosto ajustável em tensão
»  Encosto Ajustável em altura 250-300 mm
»  18º Camber
»  Centro de gravidade ajustável
»  Rodas com pneus Kenda
»  Rodas dianteiras 3” com forqueta integrada
»  Cinta de pernas e cinta para os pés de série
»  Ampla gama de cores e personalizações das telas
»  Peso máximo do utilizador 125 kg

A cadeira desportiva mais versátil 
A Club Sport é ideal para níveis desportivos
iniciais e médios, sendo equipamento 
indispensável no teu clube desportivo!



A CADEIRA EM 
TITÂNIO MAIS LEVE

OCTANE SUB4
A Octane Sub4 eleva o conceito de cadeira de rodas leves a 
um novo nível de rendimento e engenharia. Com a Octane 
Sub4 fomos um passo mais longe.

Esta cadeira é o resultado da combinação de um desenho 
clássico do chassis com a tecnologia Sub4 em titânio GRAU 
9, o titânio de nível mais elevado. Com uma condução 
muito confortável graças às propriedades do titânio, 
nasce um modelo ultra leve mas ao mesmo tempo rígido, 
totalmente personalizada, para se adaptar perfeitamente a 
si e ao seu estilo de vida.

A cadeira de rodas ultraleve Octane Sub4 é desenhada e 
fabricada de forma individual segundo as medidas únicas 
do cliente, com a dedicação e o cuidado da produção 
artesanal própria da RGK. E isso, sem dúvida, nota-se.

*sem rodas traseiras nem almofada

TECNOLOGIA EM TITÂNIO

16
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Disponível em armação 
com acabamento 
acetinado ou brilhante

Desenho otimizado de 
baixo perfil do tubo da 
forqueta 

Desenho monotubo do 
eixo 

Tecido do encosto Air Tech 
otimizado. Ajustável em 
tensão e com secção 
central transpirável; com 
fivelas em titânio.

Este peso inclui todos os componentes da configuração standard: travões
compactos, protetores laterais de carbono com fender, rodas dianteiras
FrogLegs, plataforma apoio de pés de carbono e telas.
As rodas traseiras e a almofada não estão incluídos, uma vez que os poderás
retirar facilmente para o transporte.

Configuração standard

» Totalmente personalizada, em Titânio GRAU 9, o nível mais alto 
» Centro de Gravidade fixo 
» Encosto fixo 
» Desenho em curva da barra estabilizadora 
» Desenho otimizado do eixo monotubo 
» Diâmetro reduzido do tubo do eixo, com fixações em titânio 
» Armação com acabamento brilhante ou acetinado 
» Travões compactos com montagem leve 
» Peso máximo do utilizador: 110 kg 
» Rodas dianteiras muito leves da Froglegs, com jantes 
   em alumínio, de 4” x 1.25”. 
» Rolamentos desportivos 
» Eixos Quick Release em Titânio 
» Rodas Spinery BLXL de 18 raios 
» Tecido do assento transpirável e ajustável em tensão, 
    com fivelas em titânio

Tecnologia Sub4  – 
Peso garantido abaixo de 4 kg*
A primeira cadeira de rodas em titânio totalmente 
personalizada e com um peso garantido abaixo de 4 kg*

O processo de fabrico artesanal da Octane 
Sub4 permite incorporar outras opções não 
standard (encosto dobrável, COG ajustável, 
etc.). Opções personalizadas.

TECNOLOGIA EM TITÂNIO



ARMAÇÃO DE TITÂNIO GRAU 9

OCTANE SUB4

– A MELHOR RELAÇÃO RIGIDEZ-LEVEZA 
– ELEVADA ABSORÇÃO DE IMPACTOS 
– RESISTENTE À CORROSÃO 
– EXCELENTE RESISTÊNCIA MECÂNICA 

18
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O titânio de GRAU 9, o nível mais elevado, apresenta uma extraordinária resistência à 
fadiga. Uma armação em titânio tem uma capacidade muito maior para se dobrar sem 
quebrar, resultante da sua elasticidade de até 25%, comparando com os 15% que 
oferece o aço ou os 8% do alumínio.

O titânio GRAU 9 tem uma elevada capacidade de absorção de impactos, o que se 
traduz num efeito de amortecimento das pancadas e vibrações provocadas pelas 
irregularidades do terreno. Desta forma, desfrutará de uma marcha suave e confortáv-
el, como nunca experimentou com outras cadeiras. Biomecânica otimizada para o 
máximo conforto.

A Octane Sub4 vai sem esforço, independentemente do caminho escolhido. Tão forte 
como o aço, mas mais leve 45% do que o aço, o titânio é o material com a melhor relação 
entre resistência e peso de todos os materiais conhecidos. Desenhada para durar, a 
Octane Sub4 é a cadeira em que pode confiar para o seu dia-a-dia.

FABRICADA PARA DURAR

SUAVIDADE DE MOVIMENTO

A MELHOR RELAÇÃO RIGIDEZ-LEVEZA

Reinventamos por completo como uma cadeira de rodas em titânio se deve comportar e como o deve fazer sentir. 
Com a redução do seu peso abaixo dos 4 kg* graças à tecnologia Sub4, esta cadeira fará uma diferença significativa 
em todos os aspetos da sua vida.

Sabemos que cada corpo e as suas necessidades são únicos, por isso fabricamos a Octane 
Sub4 totalmente personalizada, como se fosse uma extensão do seu próprio corpo. 
Muito mais do que uma cadeira!

FABRICADA PARA SI, PERSONALIZADA

*sem rodas traseiras nem almofada

CORROSÃO ZERO 
Uma outra vantagem chave do titânio como material é que não oxida nem corrói, 
sendo muito resistente à água salgada e ao clima. É por isto que a Octane Sub4 é a 
cadeira de rodas ideal para as suas aventuras fora de casa.



A CADEIRA 
MAIS LEVE 
PERSONALIZADA

TIGA SUB4

Em 1988 começámos a dar os primeiros passos no 
desenho e fabrico de cadeiras ultra leves de estrutura 
rígida de fabrico totalmente personalizado.

Hoje, quase 30 anos depois, continuamos fiéis a essa 
filosofia, e a nova Sub4 é a prova disso. Uma cadeira 
fabricada em alumínio aeroespacial na qual pusemos 
toda a nossa paixão e uma firme determinação em 
dar um passo  mais à frente para podermos oferecer a 
cadeira personalizada mais leve do mercado... e com o 
máximo rendimento!

Porque pensamos que cada grama conta, otimizámos 
o desenho de cada elemento até ao último parafuso 
para podermos oferecer uma cadeira personalizada 
com um peso garantido por baixo dos 4 kg*

Convidamos-te a conhecer a nova cadeira!

*Sem rodas traseiras nem almofada20



21

Protetores laterais ultra 
leves de carbono com 
fender 

Plataforma apoio de pés 
ultra leve de carbono

Tela de encosto Air Tech 
otimizada. Ajustável em 
tensão e com banda 
central transpirável; com 
presilhas de titânio

Nova tela de assento 
transpirável  e ajustável em 
tensão; com presilhas de 
titânio

Este peso inclui todos os componentes da configuração standard: travões 
compactos, protetores laterais de carbono com  fender, rodas dianteiras 
FrogLegs, plataforma apoio de pés de carbono e telas.
As rodas traseiras e a almofada não estão incluídos, uma vez que os poderás 
retirar facilmente para o transporte.

Características

» De fabrico personalizado, em alumínio aeroespacial grau 7 (7020)
» Desenho otimizado do tubo da forqueta
» Centro de Gravidade fixo
» Encosto fixo
» Novo desenho curvo da barra rigizadora
» Desenho do eixo monotubo otimizado
» Diâmetro do tubo do eixo reduzido, com fixações de titânio
»  Estrutura em alumínio brilho ou mate
»  Montagem leve dos protetores laterais
» Travões com montagem ultra leve
» Peso máx de utilizador: 110 kg
» Rodas dianteiras ultra leves Froglegs com jante 
de alumínio, de 4” x 1.25”
» Rolamentos desportivos
» Apoio de pés tubular ultra ajustável em altura 
» Eixos Quick Release de titânio 
» Rodas Spinery BLXL de 18 raios

Menos de 4kg- Garantido!
Certificamos que a estrutura da tua Tiga Sub4 de 
fabrico totalmente personalizado está por baixo 
dos 4 kg. Inclusivamente poderás ver o peso 
exato de tua cadeira registado na estrutura.



A NOSSA CADEIRA 
MAIS LEVE!
Quanto mais leve for a tua cadeira, menor será o esforço que terás 
de despender para a propulsar.
Assim é mais fácil.
É que, em questão de peso, até o mais pequeno detalhe poderá 
contribuir para facilitar as transferências para o automóvel.
Então, imagina a diferença que faz pesar menos de 4 kg!
A Tiga Sub4 propulsa-se sem esforço, graças à sua estrutura rígida, 
leve e com a mínima resistência à rodagem, proporcionando 
uma condução superior para os utilizadores mais experientes. 

Rendimento e design minimalista… a TIGA SUB4 não
é apenas ultra leve, é também ultra forte!

TIGA SUB4

22
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19 alterações no desenho para reduzir o peso da estrutura em 1.73 kg aprox.
A estrutura da Tiga Sub 4 é fabricada de forma artesanal de acordo com as suas 
medidas individuais e com o alumínio da mais alta qualidade (7020). 
Trabalhámos exaustivamente revendo milimetricamente cada tubo para 
otimizar o seu peso e garantir a maior fiabilidade.

37 alterações no desenho para reduzir o peso dos componentes em 1.2 kg 
aprox.Selecionámos cuidadosamente todos os componentes da tua cadeira para te 
oferecer a configuração mais leve e atrativa. Revimos as rodas dianteiras, os 
protetores laterais, travões, etc para eliminar qualquer excesso de peso e garantir a 
configuração mais completa e funcional. Sem extras ocultos...com tudo o 
que possas precisar! 

16 alterações no desenho para reduzir o peso das telas em 0.8 kg aprox. 
As telas são uma das peças chave da tua cadeira. É a parte que te liga à estrutura. Daí 
que tenhamos analisado cada elemento até encontrar o melhor conjunto de tela de 
assento e encosto. Com o melhor desenho, materiais e fixações mais leves. Conforto 
e funcionalidade... Descobre as novas telas Sub4!

Qualidade extra no chassis e componentes.
Robustez para longevidade.
Rigidez para condução eficiente.

ESTRUTURA INDIVIDUALIZADA SUB4

COMPONENTES SUB4

TELAS SUB4

MÁXIMO RENDIMIENTO

Fabricada para adaptar-se á tua forma e medidas



REACÇÃO IMEDIATA
AOS TEUS MOVIMENTOS
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Detalhes anodizados de
Cor

Suportes laterais
ajustáveis integrados.
Estabilidade lateral
extra para garantir
o correcto posicionamento
da coluna. 
Prevenção de atitudes 
escolióticas e respectiva
progressão

Roda frontal todo-o-
terreno. Máxima liberdade 
e  facilidade de propulsão
em todas as superfícies.
Compacta e muito fácil
de instalar, inclusivamente 
com o utilizador sentado 
na cadeira. Compatível 
com Tiga, Tiga FX e
Hi Lite.

O formato do assento
ergonómico com a secção
em cunha e a secção
horizontal optimiza a
estabilidade pélvica, facilita
a propulsão da cadeira e
minimiza a fricção para
proteger a pele.

Estrutura fechadaEstrutura aberta                                                             

A cadeira TIGA é fabricada de forma artesanal utilizando a Tecnologia mais
Avançada e Alumínio da mais alta qualidade (Alu7020), combinando as tuas
medidas individuais e preferências pessoais à perfeição.
Sente a máxima rigidez na versão totalmente soldada!
(Centro de gravidade, encosto e apoio de pés integrados no chassis).
O seu rendimento, curvaturas limpas individualizadas e design minimalista,
tornam-na na opção mais desportiva! 

A tua cadeira rígida personalizada 
com o máximo rendimento 
Tiga fornece um mundo de sensações, reagindo de
forma imediata aos teus movimentos.

Características

» Chassis Rígido Personalizado alumínio 7020                                
» Múltiplas opções de acessórios
» Opção de estrutura Aberta ou Fechada                                     
» Detalhes anodizados de cor
» Look Moderno e Desportivo                                                    
» Telas de assento e encosto ajustável

» Centro de gravidade Fixo ou Ajustável                                          
   em tensão AirTech
» Opção de Assento e Encosto Ergonómico                                   
» Peso máx. utilizador 125 kg
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A CADEIRA RÍGIDA
QUE SE ENCARTA
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Sistema de encarte
“Q lock” estrutura frontal

Protectores de roupa
dobráveis “Fold flat”

O seu design inovador de encarte com sistema Q-lock permite colocá-la nos
espaços mais reduzidos, cabendo inclusivamente no compartimento superior 
do avião e nas malas dos carros mais pequenos.
A partir de agora, preocupa-te apenas em apreciar a tua viagem!
O sistema q-lock permite um encarte compacto sem comprometer a rigidez
do chassis, garantindo o máximo rendimento na condução.
Além disso, o seu fabrico individualizado de acordo com a tua fisionomia,
permite que o chassis se adapte totalmente a ti, como uma segunda pele.

Características

» Chassis personalizado de alumínio 7020
» Sistema de encarte Q-lock no encosto e estrutura frontal
» Centro de gravidade fixo ou ajustável
» Opção de assento e encosto ergonómico
» Protectores laterais dobráveis Fold Flat
» Apoio de pés integrado no chassis com plataforma de carbono
» Múltiplas opções de acessórios
» Detalhes anodizados de cor
» Tela de assento e encosto ajustável em tensão Air Tech
» Peso máx. utilizador 125 kg

Para os mais viajantes!
A TIGA FX foi criada para que continues a
viajar sem te preocupares com a tua cadeira.

Roda frontal todo-o-
terreno facilita a propulsão 
em terrenos irregulares 
mantendo as rodas 
dianteiras sem contacto 
com o chão durante a 
propulsão em todas as 
direcções, incluindo para 
trás. Compactível com
Tiga, Tiga FX e Hi Lite.

O formato do assento
ergonómico com a secção
em cunha e a secção
horizontal optimiza a
estabilidade pélvica, facilita
a propulsão da cadeira e
minimiza a fricção para
proteger a pele.



A TUA CADEIRA
PERSONALIZADA
EM TITÂNIO
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Posição do tubo da
Forqueta personalizada
(altura, largura e ângulo).
Forqueta “low ride”

Suportes laterais 
ajustáveis integrados.
Proporcionam 
estabilidade lateral 
extra para utilizadores 
que necessitam de mais 
suporte lateral do que o
proporcionado pela tela 
de encosto.

O desenho do assento
ergonómico com a sua 
secção em cunha e a secção 
horizontal optimiza a
estabilidade pélvica, facilita
a propulsão da cadeira e
minimiza a fricção para
proteger a pele.

Tela ajustável em tensão 
AirTech (Std)

As suas curvas limpas proporcionam um look clássico muito atractivo.
Disponível na opção de estrutura aberta ou fechada.
Sente a comodidade do Titânio e a eficiência na condução que
proporciona o chassis rígido de acordo com as suas formas e medidas.
Descobre como a tua Hi Lite se desloca contigo, com um só toque!!

Máxima eficiência e
comodidade de condução
O seu design e fabrico com tubos de titânio
de 25 mm conferem à Hi-Lite a estética mais
elegante.

Características

» Chassis Rígido TITÂNIO
» Totalmente personalizável
» Estética Elegante com tubos de 25 mm
» Condução suave, Cómoda e Eficiente
» Opção de Estrutura Aberta ou Fechada
» Centro de gravidade Fixo ou Ajustável

» Encosto Fixo (integrado no chassis) ou dobrável
» Opção de Assento e encosto Ergonómico
» Múltiplas opções de acessórios
» Tela de assento e encosto ajustável
   em tensão AirTech
» Peso máx. utilizador 125 kg

Estrutura fechadaEstrutura aberta
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Se já usufruis da leveza e agilidade de movimentos da
tua cadeira RGK, pensa… porquê ficar por aqui?
Propõe-te a descobrir novos horizontes com a roda frontal
Todo-o-terreno RGK

Coloca-a na cadeira e vive uma experiência de condução
incomparável e uma liberdade máxima em qualquer 
superfície. Não haverá terreno que resista!

Esperam-te grandes aventuras, pelo que, onde irás
hoje? Marca um objetivo e vai. A roda frontal
todo-o-terreno ajuda-te a chegar onde quiseres. 

Não há limites… vive a vida ao máximo com RGK!



31

Roda pneumática de
200x50 com forqueta
anti-vibração.

Sistema simples de
libertação /instalação.

Robusto sistema com 3
pontos de fixação no
chassis.

Compatível  com as 
cadeiras Tiga, Tiga FX e Hi 
Lite.

Roda frontal todo o terreno
Máxima liberdade em todas as superfícies

A roda frontal todo o terreno RGK facilita a propulsão na relva, areia, lama, calçada e 
outros terrenos irregulares, mantendo as rodas dianteiras sem contacto com o chão 
durante a propulsão em todas as direções, incluindo para trás!

Características

» 3 Pontos de fixação no chassis
» Compacta e muito fácil de instalar, em questão de segundos
» É fixa ao chassis por baixo do apoio de pés para aumentar a rigidez
» As rodas dianteiras permanecem elevadas durante a propulsão
» Não afeta a largura do apoio de pés
» Pode ser instalada com o utilizador sentado na cadeira
» Pode-se bloquear na posição elevada quando não vai ser usada



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Para mais informações sobre opções e disponibilidades por favor consulte os formulários de encomenda.
Os nossos produtos estão em constante processo de melhoria, pelo que a Sunrise Medical reserva-se o direito de alterar o desenho dos mesmos e as especificações indicadas sem aviso prévio.

Elite X Elite Grand Slam Club Sport Octane Sub4/  
Tiga Sub4 Tiga Tiga FX HiLite

Largura do assento: 250 a 500 mm 250 a 500 mm 250 a 500 mm 340, 370, 400, 440 mm 250 a 440 mm 250 a 500 mm  250 a 460 mm 250 a 500 mm

Profundidade do assento: 250 a 500 mm 250 a 500 mm 250 a 500 mm 300, 330, 360, 390, 430 mm 250 a 440 mm 250 a 500 mm  250 a 460 mm 250 a 500 mm

Altura dianteira do assento: 360 a 630 mm 360 a 630 mm 360 a 630 mm 480, 500, 530 mm 380 a 520 mm 380 a 550 mm 480 a 550 mm 380 a 550 mm

Altura traseira do assento: 360 a 630 mm 360 a 630 mm 360 a 630 mm 400, 420, 440, 530 mm 360 a 500 mm 360 a 550 mm 360 a 550  mm 360 a 550 mm

Altura do encosto: 150 a 450 mm 150 a 450 mm 150 a 450 mm Ajustável de 250 a 300 mm 100 a 400 mm 150 a 600 mm 150 a 400 mm 150 a 600 mm

Ângulo do encosto: De -10 a +10 De -10 a +10 De -10 a +10º Fixo a 0º Personalizada  De -10 a +20 De -7 a +7 De -10 a +20

Camber: 16, 18, 20, 22 º 16, 18, 20, 22 º 16, 18, 20, 22 º 18 º 1, 2, 3 º 0, 1, 2, 3, 5 º 0, 1, 2, 3, 5 º 0, 1, 2, 3, 5 º

Peso máx. utilizador: 125 kg 125 kg 125 kg 125 kg 110 kg 125 kg 125 kg 125 kg

Peso da cadeira:  Desde 8.1 kg 9.5 a 12.5 kg 9.5 a 12.5 kg 10 a13.5 kg Desde 3,6 kg * 6.5 a11.5 kg 8.5 a11.5kg 7.5 a 11.5 kg

Cores da estrutura: 30 30 30 26 Alumínio (brilho  
ou acetinado/ mate) 30 30 30

Sunrise Medical S.L

Polígono Bakiola, 41
48498 Arrankudiaga
Vizcaya, España
Tel: +34 (0) 902 14 24 34
Fax: +34 (0) 94 648 15 75
www.SunriseMedical.pt

Tolerância a de fábrica: +/- 1 cm
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* sem rodas nem almofada


