
STYLE X®

 STYLE 
X ULTRA
ŠTÝLOVÝ, PEVNÝ A  
ĽAHKÝ

 



Nastaviteľný a 
konfigurovateľný. Ideálny 
vozík pre váš životný štýl.  

 



PEVNÝ A  ĽAHKÝ  

aktívne ukotvenie sedacích trubiek     

Inovatívny nosník vidlice Kompaktný rám: 80º stupačky

Hliníkový nosník s hliníkovým 
uchytením zadného rámu 

ŠTÝLOVÝ, PEVNÝ A ĽAHKÝ

Breezy  Style  X 
® a Style  X Ultra  poskytuje  robustný  a pevný  rám  pri  zachovaní  su nízkej 

hmotnosti, takže sa s nimi môžete pohodlne pohybovať pri vašich každodenných činnostiach.

ŠTÝLOVÝ
Kompaktný rám (80° stupačky) kombinovaný s moderným dizajnom 
všetkých prvkov Style X a Style X Ultra vytvára atraktívny a aktívny 
vzhľad. K dispozícii v 5 farbách (navy blue, signal white, apple 
green, brilliant red a selenium grey).

Vozík Style X a X Ultra majú v sebe veľa prvkov, ktoré zvyšujú 
ich pevnosť. Napríklad uchytenie zadného rámu a rámu 
sedadla, aktívna fixácia koľaje sedadla, dve silné ramenné 
priečne vzpery a inovatívny nosník vidlice. Všetky tieto časti sú 
vyrobené z hliníka, aby poskytovali pevnosť a trvanlivosť pri 
zachovaní ľahkosti vozíka.



 

 

 

POHODLNÝ

JEDNODUCHÁ PREPRAVA
Ergonomická uvoľňovacia západka umožňuje 
ľahké uzamknutie a odomknutie opierky pre 
nohy.

Odnímateľné stupačky s uhlom 70 ° a 80 ° sa môžu 
otáčať smerom von a dovnútra, aby sa uľahčilo 
premiestňovanie alebo skrátila dĺžka vozíka.

Lakťové opierky sú odnímateľné, aby ste ich 
mohli ľahko prenášať, a výškovo nastaviteľné s 
mäkkou poduškou na ruky, ktorá poskytuje 
užívateľovi ešte väčší komfort.

POHODLNÉ SEDENIE
Pohodlná polstrovaná sedačka má popruhy na 
suchý zips, ktoré zaisťujú upevnenie sedacieho 
vankúša a zabraňujú jeho kĺzaniu.

Polstrovaná  chrbtová  opierka  s dopínacími  popruhmi 
poskytuje  užívateľovi  pohodlný  pocit  z držania  tela a 
umožňuje  opierke  prispôsobiť  sa  tvaru  chrbta 
užívateľa.

EFEKTÍVNA BRZDA
Brzda s kolennou pákou je veľmi pohodlná na 
používanie vďaka veľkej ergonomickej rukoväti a 
poskytuje veľmi efektívne brzdenie s minimálnym 
úsilím.



HĹBKA SEDU, VÝŠKA SEDU A 
NASTAVENIE UHLA SEDU 

 

 

 

Style X a X Ultra  poskytujú 
mnoho možností nastavenia, 
aby sa tak prispôsobili 
mieram a potrebám užívateľa
.

NASTAVITEĽNÝ

VÝŠKOVO NASTAVITEĽNÁ CHRBTOVÁ 
OPIERKA
Výška chrbta sa dá nastaviť od 37,5 do 40 a 42,5 cm 
alebo od 40 do 42,5 a 45 cm pre maximálne pohodlie.

Hĺbku sedu je možné ľahko nastaviť bez použitia náradia, 
pomocou posuvnej priečnej vzpery od 41 do 43,5 cm a 
pomocou nástrojov do 46 cm. Výška sedadla sa dá 
nastaviť od 38,5 cm do 51 cm. Pohybom polohy kolieska 
na vidlici je možné zmeniť uhol sedadla.

NASTAVENIE 
ŤAŽISKA
Posunutím adaptéru zadných 
kolies dozadu alebo dopredu sa 
ťažisko vozíka môže posunúť do 
2 aktívnejších pozícií (-5, -2,5 cm) 
a do 2 pasívnejších pozícií (2,5 
cm, 5 cm), čím sa dosiahne 
väčšia stabilita ,



Style X Ultra ponúka  širokú škálu možností  a 
príslušenstva  na konfiguráciu  vozíka  podľa 
potrieb používateľa.

 

70° stupačky

n  

n  80° stupačky
n   Jednobodové podrúčky výškovo 

nastaviteľné náradím 
n  

KONFIGUROVATEĽNÝ

Polohovacia chrbtová opierka

Kolieska proti preklopeniu

Polohovacie stupačky

Výškovo nastaviteľné podrúčky Výškovo a hĺbkovo nastaviteľné 
podrúčky za pomoci náradia



Stabilizačná vzpera

Dopínacie popruhy chrbtovej opierky so 
4 pásmi. Dostupné vo verzií

 
 Style X 

Ultra so 7 pásmi.

 Plné predné 
kolieska 5“

 Plné predné 
kolieska 6“

 Plné predné 
kolieska 
mäkčené 6“

 Plné predné 
kolieska 8“

 Plné predné 
kolieska 8“ x 2“

 
Predné kolieska 
nafukovacie 
8“ x 1“

n  Fixná chrbtová opierka  

n  

n  

Priedušný poťah
Výškovo nastaviteľná lakťová opierka

Chrbtová opierka sklopná v polovici

Viac informácií o kompletnom sortimente doplnkov a príslušenstva nájdete v objednávkovom formulári.



 

 

Sunrise Medical S.L
Poligono Bakiola, 41
48494 Arrankudiaga
Vizcaya, Spain
Tel.: +34 902 142 434
Fax.:+34 946 481 575 
E-Mail: Monica.garcia@sunrisemedical.es
Patricia.delafuente@sunrisemedical.es 
www.SunriseMedical.eu

STYLE X STYLE X ULTRA

Šíka sedu (cm) 38 / 40,5 / 43 / 45,5 / 48 / 52 cm 38 / 40,5 / 43 / 45,5 / 48 / 52 cm

Hĺbka sedu (cm) 43,5 cm 41/43.5/46 cm

Výška sedu (cm) 48,5 cm 38.5/41/43.5/46/48.5/51 cm (predná)

0° a 6 ° 0° do 6°

Výška chrbtovej opierky (cm) 40 a 45 cm (48 cm s polohovateľnou chrbtovou opierkou) 37.5 - 45 cm, 480 cm na záklon

10 ° (od 0 do 30º s polohovateľnou chrbtovou opierkou) 10 ° (uhol sklonu od 0 do 30º)

Celková dĺžka (cm) od 91 do 106 cm (stupačky 70º a 24“ kolesá) od 88.5 do 106 cm

Celková šírka (cm) od 56 do 70 cm od 52.5 do 70 cm (52.5 cm 12“ zadné kolesá)

Celková výška (cm) od 80,5 do 99 cm (6“,8“predné kolesá) (99 cm s polohovateľnou 
chrbtovou opierkou)

od 78 do 99 cm (predné kolieska 5“,6“,8“) (99 cm sklon)

od 0° do 10 ° 0° do 10 °

125 kg 125 kg

od 14.7 kg (24“ zadné kolesá) od 13.8 kg (s 12“kolesami)

Navy blue, signal white, apple green, briliant red a selenium grey Navy blue, signal white, apple green, brilliant red a selenium grey

Nastavenie ťažiska (mm) 5 / 2, 5 / 0 / -2,5 / -5 cm 5/2.5/0/-2.5/-5 cm

Uhol sedu

Uhol chrbtovej opierky

Bezpečný sklon

Max. hmotnosť užívateľa

Hmotnosť vozíka

Farby

Ďalšie informácie o úplnej špecifikácii, 
doplnkoch a príslušenstve nájdete v 
objednávkovom formulári. Všetky 
informácie sa môžu zmeniť bez 
predchádzajúceho upozornenia. Ak 
máte akékoľvek otázky, obráťte sa na 
spoločnosť Sunrise Medical. Ak ste 
zrakovo postihnutí, tento dokument si 
môžete prezrieť vo formáte PDF na 
adrese www.SunriseMedical.eu.




