
quickie life



TO TWOJE ŻYCIE
Początek następnego pracowitego dnia. Możliwości są 

nieograniczone. Na co więc czekasz?



Wersja ze stałym przodem

Prowadząc aktywne życie potrzebujesz wózka, na którym 

możesz polegać. Wózek Quickie LIfE łączy jakość, lekką 

konstrukcję i stylowy projekt. Doskonały dla tych, którzy nie 

chcą kompromisów. 

PRZEJMIJ KONTROLĘ DZIĘKI 
WÓZKOWI QUICKIE LIfE



Energooszczędny projekt wózka sprawia, że jeszcze łatwiej jest skupić 
się na swoich zadaniach.  Niezależnie od tego jakie obowiązki zawodowe 
przyniesie dzień, Quickie LIfE pomoże Ci wykonywać je na czas.

WSZYSTKO POD KONTROLĄ



Niezależnie od tego, czy spędzasz czas z przyjaciółmi 

czy rodziną, czy też podążasz drogą realizacji nowych 

celów, wózek Quickie LIfE umożliwi Ci najlepsze 

wykorzystanie wolnego czasu.

WSZYSTKO POD KONTROLĄ

Jeśli zechcesz się zrelaksować w dowolny sposób, wózek Quickie Life można dostosować i skonfigurować w celu 
dopasowania do Twojego stylu życia. 
Możesz wybrać lekką ramę ze stałym przodem, zapewniającą bardziej aktywną stylistykę i wrażenia lub wersję z 
odchylaniem, której składanie i transport są jeszcze łatwiejsze.

RÓWNOWAGA MIĘDZY ŻYCIEM 
PRYWATNYM A PRACĄ

ZREALIZUJ SWOJE AMBICJE. 
PRZEJMIJ KONTROLĘ NAD 
SWOIM ŻYCIEM.
ŻYCIE BEZ OGRANICZEŃ.

Wersja z odchylaniem



Wózek Quickie LIfE został zaprojektowany w celu spełnienia wymagań stawianych 

przez nowoczesny styl życia. Elastyczny, lekki i stylowy – nie będzie dla Ciebie 

ciężarem.



System trójramiennego krzyżaka
Zapewnia wytrzymałość przy 
zmniejszonym ciężarze i eleganckim 
wyglądzie

Siedmiopołożeniowa regulacja wysokości siedziska
Z pochylaniem w zakresie 0º – 4° . Podpora osi dostępna w 
3 anodowanych kolorach (pomarańczowy, czarny i srebrny)

Łatwa i szybka regulacja kąta widełek
Rozszerzony zakres kątów zapewnia optymalne 
właściwości jezdne

Regulacja kąta nachylenia oparcia (opcjonalnie)
Mały ciężar i łatwość regulacji. Umożliwia
regulację kąta w zakresie 18°, od -9° do +9° z 
przyrostami 3°

Wersja z odchylaniem
Wózek Quickie LIfE jest dostępny również 
z odchylanymi wieszakami, ułatwiającymi 
przenoszenie i składanie do małych rozmiarów. 

Oferowany z 3 długościami ramy, ze 
standardowymi i aktywnymi wieszakami, zarówno 
70º jak i 80º

Dzielona aluminiowa płyta podnóżka
Regulacja kąta i głębokości

Dzielona kompozytowa płyta podnóżka
Z regulacją kąta

Dzięki pełnemu zakresowi regulacji i konfigurowalności wózek Quickie LIfE jest doskonałym rozwiązaniem dla 

osób prowadzących aktywny styl życia. 

Ale czy trzeba zatrzymywać się w tym punkcie? Wybierz wśród szerokiego zakresu możliwości dodatkowych, 

obejmujących podłokietniki, osłony boczne, płyty podnóżka i hamulce, umożliwiających dostosowanie wózka 

Quickie LIfE. 
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ŻYJ BEZ OGRANICZEŃ

Aby uzyskać więcej informacji na temat pełnej specyfikacji, możliwości dodatkowych i akcesoriów, należy zapoznać się z formularzem zamówienia.
Wszystkie informacje mogą podlegać zmianom bez wcześniejszego powiadomienia. W przypadku ewentualnych pytań należy skonsultować się z firmą Sunrise Medical.
Osoby niedowidzące mogą obejrzeć niniejszy dokument w formacie PDf na stronie www.SunriseMedical.com. Na życzenie jest on dostępny również jako tekst pisany dużymi literami. 

Arkusz danych technicznych

6 indywidualnych kolorów ramy 

1 indywidualny kolor zawiesia

Piasta i obręcz w 6 kolorach

Widełki i podpora osi w 3 anodowanych kolorach

Waga całkowita, wersja ze stałym przodem:   od 12,1 kg

Waga całkowita, wersja z odchylaniem:    od 12,6 kg

Dopuszczalna waga użytkownika:    125 kg

36 - 50 cm
(przyrosty 2 cm)

SS + 20 cm

25 - 47,5 cm

-9º – +9º

Stały przód – 80º
Odchylanie – 80º i 70º

36 – 50 cm
(przyrosty 2 cm)

43 – 52 cm
40 – 51 cm


