
NIEPOWTARZALNY
KRYPTON



Doskonale wiemy, że nowe modele wymagają  

specjalnych rozwiązań. Właśnie dlatego postawiliśmy sobie za 

cel opracowanie najlepszego wózka z serii Quickie w historii, 

który będzie wizytówką naszej firmy i który będzie pokazywał 

nasze nieustanne dążenie do doskonałości. Łącząc najnowsze 

osiągnięcia inżynierii, stylowy design i doskonałej jakości  

materiały, stworzyliśmy najlepszy z dotychczasowych modeli 

serii Quickie – model Krypton.

W naszej firmie nie ma miejsca na kompromisy. Chcąc uzyskać 

najwyższy poziom funkcjonalności, mogliśmy użyć tylko jednego 

materiału – popularnych w inżynierii lotniczej włókien węglowych. 

Dzięki temu udało nam się osiągnąć wyjątkową wytrzymałość 

i doskonałą zwrotność w pełni regulowanego wózka.

Z NAJLEPSZYCH

NAJLEPSZY



Konstrukcja modelu Krypton opiera się na najbardziej  
zaawansowanej technologii węglowej, pozwalającej 
osiągnąć zdumiewający stosunek wytrzymałości do wagi.

Wynikiem naszej pracy jest wyjątkowo zwrotny wózek,  
który cechuje się niewielką wagą, a jednocześnie doskonałą 
wytrzymałością.

Wystarczy w nim usiąść, aby poczuć różnicę...!

 

Z WŁÓKNA WĘGLOWEGO

PREKURSORSKA 
RAMA

LEKKI.

FUNKCJONALNY.
STYLOWY.

*  Konfiguracja dla podanej wagi: SS: 36 cm, GS: 40 cm, z wąską osłoną boczną z włókna węglowego oraz niezwykle lekką 
tapicerką, lekkim, kompaktowym hamulcem, oraz oparcie z włókna węglowego, bez rączek do prowadzenia.

Najlżejszy, w pełni regulowany 
wózek ze sztywną ramą, którego 
minimalna waga wynosi 6,2 kg*

Najlżejszy składany wózek na 
świecie, którego minimalna waga 
wynosi 8,3 kg*

6,2 kg
8,3 kg



Istnieją różne sposoby konstruowania ram z włókien 
węglowych. Jesteśmy pierwszę firmą produkującą 
wózki, która wykorzystuje opantentowaną, innowacyjną 
technologię splotu włókien węglowych.

Precyzyjny, a jednocześnie niezawodny, w pełni  
zautomatyzowany proces splotu pozwala stworzyć 
doskonałą ramę, która w razie potrzeby będzie 
cechowała się dużą wytrzymałością, a jednocześnie 
będzie bardzo lekka. 

W ten właśnie sposób wykorzystujemy naszą wiedzę 
z dziedziny inżynierii. 2 Audyt jakości podczas 

procesu produkcji
1 Zrobotyzowane splatanie włókien węglowych, z których 
powstanie rama modelu Krypton

1

2 3

3 Proces wykańczania ramy 
z włókien węglowych
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Dołożyliśmy wszelkich starań, aby dowieść 
niezawodności modelu Krypton. Każda jego część 
została zatwierdzona dopiero wówczas, gdy 
inżynierowie testów byli w 100% zadowoleni 
z jej jakości.

Model ten był również wystawiany na działanie 
bardzo niskich i bardzo wysokich temperatur (od 
-20°C do 70°C). 

Wszelkie próby trwałości dowiodły, że jest to  
wózek, który wytrzyma każdą próbę czasu.

WÓZEK, KTÓRY  
WYTRZYMA PRÓBĘ 
CZASU



NAJLŻEJSZY ZE WSZYSTKICH 
SKŁADANYCH WÓZKÓW

Nie ważne, z której strony na niego spojrzymy, 

model Krypton F jawi się jako kwintesencja 

piękna. Najważniejszym elementem wózka 

jest doskonale zaprojektowany krzyżak, który 

idealnie mieści się pod siedziskiem tak, że jest 

prawie niewidoczny, co podkreśla minimalizm 

konstrukcji tego wózka opartej na otwartej  

ramie.

WYJĄTKOWA WYTRZYMAŁOŚĆ I 
DOSKONAŁA ZWROTNOŚĆ

Zaletą tego modelu jest nie tylko to, że  

wykorzystano w nim znakomite materiały 

i nadano mu powabny kształt, ale również jego 

sportowy charakter i doskonała wytrzymałość. 

O wyjątkowości modelu Krypton świadczą: 

w  pełni regulowany środek ciężkości, 

precyzyjne dopasowywanie przedniej i tylnej 

wysokości siedziska oraz regulacja kąta 

ustawienia oparcia.

JEDEN DUCH
DWA WÓZKI –



Wąski rozstaw ustawionych do 
tyłu kółek idealnie nadaje się do 
ciasnych przestrzeni. Szeroki 
rozstaw kółek ustawionych do 
przodu zapewnia natomiast 
lepszą stabilność przedniej 
części wózka.

Transparentna powłoka błyszcząca – luksusowa  
transparentna powłoka o wysokim połysku.

Transparentna powłoka matowa – szlachetny, 
powściągliwy styl.

Po prostu czarna – powłoka w kolorze czarnym, 
błyszcząca lub matowa.

Naturalna powłoka z włókna węglowego 
–  bez powłoki; wersja minimalistyczna; pozwala 
zaoszczędzić 100g wagi. Wyglądem przypomina 
bezbarwną powłokę matową.

DWIE POZYCJE
KÓŁKA PRZEDNIE

STYL.

Wybór modelu Krypton to zaledwie początek 
procesu personalizacji wózka, którego opcje 
pozwalają opracować swój własny styl 
i cieszyć się nim.

DETALE
DBAŁOŚĆ O

OPCJE WYKOŃCZENIA RAMY Z WŁÓKNA 
WĘGLOWEGO

AKCENTY KOLORYSTYCZNE
Istnieje możliwość wyboru jednego z pięciu 
stylów widelców, kół, tapicerki i naklejek.

  WSZECHSTRONNOŚĆ



DNAQUICKIE
Naszym celem jest zapewnienie maksymalnej niezależności oraz innowacyjnych, 

niezawodnych rozwiązań, które pomogą naszym użytkownikom prowadzić wymarzony 

styl życia.

RODZINA NAJLŻEJSZYCH REGULOWANYCH WÓZKÓW

od 6,8 kgod 8,8 kg od 8,3 kg

od 6,2 kg
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DANE TECHNICZNE

W celu uzyskania informacji na temat pełnej 
specyfikacji produktu, opcji dodatkowych 
i akcesoriów, prosimy zapoznać się z formularzem 
zamówienia. Wszelkie informacje mogą ulec 
zmianie. W przypadku jakichkolwiek pytań lub 
wątpliwości, prosimy o kontakt z firmą Sunrise 
Medical.
Osoby niedowidzące mogą zapoznać się 
z niniejszą broszurą w formacie PDF. Broszura jest 
dostępna na stronie www.Sunrise-Medical.pl

Sunrise Medical Poland Sp. z o. o.

Elektronowa 6 
94-103 Łódź  
T: +48 42 275 83 38 
F: +48 42 209 35 23 
E-Mail: pl@sunrisemedical.de 
www.Sunrise-Medical.pl

Krypton R – wózek z ramą sztywną Krypton F – wózek w ramą składaną

Maks. waga użytkownika 125 kg 110 kg

Wersja rama Sztywna rama Rama składana

Rama Z włókna węglowego Z włókna węglowego

Szerokość siedziska 320 - 460 mm 320 - 460 mm 

Głębokość siedziska 340 - 480 mm 340 - 480 mm 

Wysokość siedziska z przodu 430 - 550 mm 430 - 550 mm

Wysokość siedziska z tyłu 380 - 500 mm 370 - 500 mm

Wysokość oparcia 250 - 450 mm 250 - 475 mm

Kąt pochylenia oparcia 59° - 105° 75° - 103°

Kąt pochylenia kół 0°/3° 0°/2°/4°

Całkowita szerokość//długość//wysokość 760 mm // 930 mm // 950 mm 720 mm // 1075 mm // 950 mm

Maks. szerokość cofania 700 mm 700 mm

Maks. bezpieczne nachylenie 7° 7° 

Kółka przednie // Koła tylne 3“/4“/5“/6“ // 24“/25“ 3“/4“/5“/6“ // 24“/25“

Waga wózka od 6,2 kg od 8,3 kg

Waga po demontażu od 3,65 kg od 5,8 kg

Waga najcięższej części Koło tylne 1,1 kg Koło tylne 1,1 kg

Części demontowalne Koła tylne (demontowane na czas transportu) Koła tylne, uchwyty & osłony boczne (demontowane na czas transportu)

Wykończenie ramy
Powłoki: naturalna, transparentna błyszcząca i matowa, czarna 
błyszcząca i matowa

Powłoki: naturalna, transparentna błyszcząca i matowa, czarna 
błyszcząca i matowa

Transport bez Użytkownika Dozwolony do transportu (w samochodzie i samolocie)

Przeznaczenie i środowisko Dla Użytkowników z ograniczoną mobilnością (dzieci & dorośli); do samodzielnego użytkowania lub opieki, do użytku wewnątrz i na zewnątrz.
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