
Neon



Maximale mogelijkheden, 
      eigentijds ontwerp

Deze compacte alleskunner herbergt een maximum aan mogelijkheden, 
verpakt in een karakteristiek en sprekend ontwerp.
Door het kruisframe en neerklapbare rug, kan je de Quickie Neon makkelijk 
opvouwen en is het hierdoor een compacte rolstoel. Bovendien is de Quickie 
Neon licht van gewicht en verkrijgbaar vanaf 9,7 kg*.

Het ruimtewonder!

Vast Voorframe



Getting vrij en 

    zelfstandig

De Quickie Neon is de perfecte stoel voor vrijwel alle  

omstandigheden en presteert overtuigend op ieder gebied.

Doordat het zitframe ingeklemd zit tussen de zijframe delen, 

kent de Quickie Neon een ongekende stijfheid voor een vouw-

frame rolstoel.

Optimale aanpassingsmogelijkheden

Open (vouw) frame design.

Eenvoudig neerklapbare rug.Zithoogte- en zwaartepuntinstelling met 

een korte asplaat.

Eenvoudig op te vouwen.

Zitbuizen tussen het zijframe geeft een 

rigide constructie.

Innovatieve rughoekinstelling van  

-12° tot +8°.

Een uitgebreide reeks aan instelmogelijkheden en opties maken het mogelijk de 

Quicki e Neon aan de meest uiteenlopende wensen aan te passen.



Strak uiterlijk en 

    heel compact

Swing Away

De Quickie Neon Swing Away heeft een vanaf gewicht van 10.5 kg** en is verkrijgbaar met een 

hemi-frame met een zithoogte vanaf 35 cm.

Makkelijk mee te nemen.Eenvoudig wegzwenkbare beensteune n 

met in hoek en in diepte verstelbare 

aluminiu m voetplaten (in framekleur).

• Gecrashtest volgens ISO 7176-19 met een 4-punts vastzetsysteem.



Opties & accessoires

Krukkenhouder.Quickie mobielhouder.Een in hoek instelbare opvouwbare 

aluminiu m voetplaat voor de Quickie 

Neon VV.

Standaard remmen. Compacte schaarremmen.Kniehevelremmen.

Neerklapbare duwhandvatten. In hoogte verstelbare armsteunen.In hoogte verstelbare duwhandvatten.
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Sunrise Medical B.V.

Groningenhaven 18-20 

3433 PE  Nieuwegein 

The Netherlands

T: +31 (0)30 - 60 82 100 

E: info@sunrisemedical.nl

www.SunriseMedical.nl

 

 

T: +32 (0)800 - 24 800 

E: info@sunrisemedical.be

www.SunriseMedical.be

Technische specificaties

Voor meer informatie over de specificaties, opties en accessoires verwijzen wij u naar het orderformulier.

Alle informatie is onder voorbehoud van typefouten, technische wijzigingen en kunnen veranderd worden zonder mededeling.

• Alleen de Quickie Neon Swing Away is gecrashtest volgens ISO 7176-19 met een 4-punts vastzetsysteem.

* Configuratie: 36x40 cm, rughoogte 25 cm, lichtgewicht wielen, 4” voorwielen, kledingbeschermers, zonder duwhandvatten, standaard remmen, opvouwbare voetplaat.
** Configuratie: 36x40 cm, rughoogte 35 cm, lichtgewicht wielen, 4” voorwielen, kledingbeschermers, zonder duwhandvatten, standaard remmen, aluminium voetplaten.

Zitbreedte:  30 - 50 cm

Zitdiepte (VV):  30 - 50 cm

Zitdiepte (SA):  34 - 50 cm

Rughoogte: 25 - 47.5 cm

Rughoekinstelling: -12° - +8°

Onderbeenlengte:  22 - 51 cm

Zithoek:  0 - 14 cm

Inset (VV): 0, 2 cm

Camber: 0°, 2°, 4°

Gewicht vanaf (VV):* 9.7 kg

Gewicht vanaf (SA):** 10.5 kg

Maximale gebruikersgewicht: 140 kg

Er is zelfs ruimte voor de Neon 

       in de kleinste auto.
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41-52 cm VV
44-56 cm SA
35-48 cm Hemi

VV 32-50 cm
 SA 32-50 cm
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-12°
+8°

140 kg

max.

9.7 kg 10.5 kg

0-14 cm

30-50 cm

VV 0, 2 cm

Quickie Neon VV
Rolstoelgewicht  
vanaf 9.7 kg* in de 
lichtste configuratie.

Quickie Neon SA
Rolstoelgewicht  
vanaf 10.5 kg** in de 
lichtste configuratie.

VV 30-50 cm
SA 34-50 cm


