
DANE TECHNICZNE
LIFE T LIFE RT

Max. waga użytkownika: 100 kg 100 kg
Szerokość siedziska: 28 – 50 cm 28 – 48 cm
Głębokość siedziska: 32 – 46 cm 32 – 46 cm
Wysokość przednia siedziska: 40 – 53 cm 36 – 50 cm
Wysokość tylna siedziska: 40 – 50 cm 36 – 45 cm
Wysokość oparcia: 25 – 47,5 cm 25 – 45 cm
Kąt oparcia: 78° do 102° w skokach co 4° 78° do 98° w skokach co 4°
Środek ciężkości (COG): 2,3 – 8,3 cm 2,3 – 8,3 cm
Pochylenie kół: 0° –  6° 0° – 6°

Rama ze stałymi podnóżkami: 75°; 75° z taliowaniem zewn.; 85°; 85° z tal. wewn. 75°; 75° z taliowaniem zewn.; 85°; 85° z tal. wewn.

Rama z odchylanymi podnóżkami: 80° i 70° 80° i 70°
Waga wózka: od 10 kg od 10 kg
Kolory ramy: 32 32
Crash test: tak tak

Sunrise Medical Poland Sp. z o.o.

ul. 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

W celu uzyskania dalszych 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



Life T i Life RT
PASUJE DO AKTYWNEGO ŻYCIA 
NASTOLATKÓW



STYLOWY, NOWOCZESNY, COOL.



Korzystaj z życia w pełni! Spotkanie z przyjaciółmi? 
Zabawa w parku? Jakiekolwiek masz plany, LIFE RT i 
LIFE T to dwa wózki, które doskonale pasują do po-
trzeb aktywnego nastolatka.

DWA WÓZKI –  
JEDNA RODZINA

LIFE RT to mocny wózek, który oferuje wyjątkowe wsparcie we 
wszelkiego rodzaju działaniach. Potrzebujesz ramy składanej? 
LIFE T jest nie tylko wygodny w transporcie, ale również idealny 
do towarzyszenia Ci we wszystkich codziennych czynnościach. 
Bez względu na Twój wybór, obydwa wózki są zaprojektowane 
tak, by zapewnić komfort i spełnić potrzeby nastolatka. Bez 
względu na to, czy wybierzesz ramę ze stałymi czy odchylanymi 
podnóżkami – możesz być pewien, że znalazłeś wózek, który do 
Ciebie pasuje.

LIFE T

LIFE RT

SKŁADANY
Rama składana krzyżakowo, 
ze stałymi lub odchylanymi 
podnóżkami

SPORTOWY STYL
Sztywna rama, 
ze stałymi lub odchylanymi 
podnóżkami

STYLOWY, NOWOCZESNY, COOL.



Stwórz wózek zgodnie ze swoim stylem i potrzebami. Wyraź siebie po-
przez wybór z 32 kolorów ramy, trzech różnych pakietów stylowych dla 
widelca i zaczepu osi oraz szerokiego zakresu osłon szprych. Dobierz 
pasujące do Ciebie osłony boczne, podłokietniki, uchwyty podnóżków i 
podnóżki. Niepowtarzalny styl Twojego wózka podkreśli sportowe pochy-
lenie kół,  indywidualnie dobrane koła i ciągi oraz wyjątkowe opcje z 
włókna węglowego.

LIFE T I LIFE RT –
bY PODKREśLIć 
INDYWIDUALNOść KAŻDEGO 
NASTOLATKA

Ú  Szeroki zakres ustawienia pochylenia kół 
Pochylenie kół wzmacnia stabilność poziomą 
wózka i chroni palce  podczas pokonywania 
wąskich przejść, nadaje sportowego wyglądu. 
W obydwu wózkach zakres pochylenia 
wynosi od 6° do 1°.

Ú  Rama taliowana do zewnątrz 
Ta wersja ramy oferuje 2,5 cm taliowa-
nia z każdej strony. Taliowanie 
rozpoczyna się od razu pod tapicerką 
siedziska.



ÚInnowacyjne widelce Carbotecture 
Wykonane z zaawansowanego technicznie materiału i 
niezwykle lekkie. W stylowym pakiecie dostępne w 
trzech kolorach.

Ú		Podnóżek	z	włókna	węglowego 
Wybierz podnóżek i osłonę boczną z włókna 
węglowego, żeby podkreślić swoją 
indywidualność.

Sztywna rama, 
ze stałymi lub odchylanymi podnóżkami



Ú  LIFE RT – styl sportowy Ú  LIFE T – składany



Opcje	i	akcesoria	do	LIFE	T	i	LIFE	RT	–	skonfiguruj	wózek	zgodnie	ze	swoimi	potrzebami.	 
Pełny	wybór	opcji	znajduje	się	w	formularzu	zamówienia.

// TALIOWANIE ZEWNĘTRZNE RAMY 
Ta wersja ramy oferuje 2,5 cm taliowania 
po każdej stronie. Taliowanie rozpoczyna 
się od razu pod tapicerką siedziska.

// PODNÓŻEK Z WŁÓKNA WĘGLOWEGO
Lekki i stylowy z regulacją kąta i 
głębokości. 

// ZINTEGROWANY HAMULEC SAFARI
Z intuicyjną obsługą, wbudowany w 
osłonę boczną, pomaga zatrzymać się 
szybko i bezpiecznie. 

// REGULOWANA W 7 POZYCjACH 
WYSOKOŚć SIEDZISKA
Z pochyleniem kół od 0º do 6° i 4 pozcyjami 
środka ciężkości (od b.ardzo aktywnego 8,3 
cm do bardziej pasywnego 2,3 cm). 

// OPARCIE Z REGULACjĄ KĄTA
Możliwa regulacja od 78° do 98° w 
skokach co 4°.

// ERGONOMIA
Drążek do prowadzenia z łatwą 
regulacją kąta i wysokości. 

//TAPICERKA SIEDZISKA Z REG. 
GŁĘBOKOŚCI
W połączeniu z długą ramą umożliwia 
zwiększenie głębokości.  

// OPARCIE Z REGULACjĄ KĄTA
Lekkie i łatwe w regulacji w zakresie od   
78°  do 102° w skokach co 4° .

Ú Dla LIFE T i LIFE RT

Ú Dla LIFE RT Ú	For	Life T


