KRYPTON
DE ULTIEME CARBON
ROLSTOEL

LICHTGEWICHT

STIJL

PRESTATIES

GRENSVERLEGGEND
CARBONFRAME
De Krypton is samengesteld op basis van de laatste en
meest geavanceerde carbontechnologie, met als resultaat
een verbluffende verhouding tussen sterkte en gewicht.
Het resultaat is een ultralichte rolstoel in combinatie met
extreme stijfheid voor een geweldige rijervaring.
Verkrijgbaar in vast- en vouwframe uitvoering, geheel te
finetunen naar jouw wens!

*zie technische specificaties voor uitvoering

6,2 kg
8,3 kg

De lichtste vastframe
rolstoel van 6,2 kg*

De lichtste opvouwbare rolstoel
ter wereld vanaf 8,3 kg*

HIGHTECH

REVOLUTIONAIRE

TECHNIEK

Er zijn verschillende productiemethoden van carbon
framedelen. Sunrise Medical is de eerste rolstoelfabrikant die gebruik maakt van een gepatenteerde,
innovatieve en naadloze technologie van gevlochten
carbon.
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Dankzij dit volledig geautomatiseerde weefproces kan
het perfecte frame worden gebouwd – sterk waar
nodig, licht waar mogelijk.
Dit zorgt voor op maat gemaakte, ultralichte rolstoelen!
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1 De carbonframebuizen worden ontwikkeld op basis van
een geautomatiseerde weeftechnologie

3
2 Kwaliteitscontrole

3 Afwerking van de
carbon buizen

TWEE ROLSTOELEN...
EXTREME STIJFHEID EN UITSTEKENDE
MANOEUVREERBAARHEID.

Deze vastframe rolstoel maakt gebruik van
ultramoderne carbon technologie, de lichtste
materialen en heeft het vertrouwde ontwerp
van Quickie. Deze ingrediënten zorgen voor
een rolstoel die buitengewoon sterk en extreem licht is. Het Quickie ontwerp zorgt ervoor dat de Krypton volledig configureerbaar
en naderhand instelbaar is.
• Individuele maatvoering en
configuratie mogelijk
• Zwaartepuntinstelling traploos instelbaar
• Zithoogte instelbaar
• Rughoekinstelling

ÉÉN KARAKTER
DE LICHTSTE OPVOUWBARE ROLSTOEL OOIT

Het opvouwmechanisme is nauwelijks waarneembaar. Het open frame zorgt voor een
minimalistisch ontwerp. Doordat de zitbuizen
tussen de framebuizen vallen evenaart deze
rolstoel de constructiestijfheid van een vastframe rolstoel.
Net als de Krypton R, is ook de Krypton F perfect in te stellen en op maat te maken naar
jouw behoeften. Hierdoor heeft de Krypton indrukwekkende rijeigenschappen en reageert
hij snel en direct bij een minimale inspanning.

STERK
TIJDLOOS DESIGN
GEBOUWD VOOR DE
TOEKOMST
We sparen kosten noch moeite om de betrouwbaarheid van de Krypton aan te tonen. Elk onderdeel werd pas goedgekeurd op het moment
dat onze technische experts 100% tevreden
waren over de kwaliteit ervan.
De Krypton is zelfs getest onder ijskoude en
bloedhete omstandigheden (-20 °C tot 70 °C).
Met zijn tijdloos design en sterk frame is de
Krypton gebouwd voor de toekomst!

TIJDLOOS DESIGN

TOT IN

DETAIL

Het uitgebreide assortiment aan
functionele en lifestyle opties
maakt dat de Krypton aan te
passen is aan elke style.
Kies jouw finishing touch!

UITGEWERKT
// CREËER EEN EIGEN STIJLVOLLE LOOK MET
EEN FRAME MOTIEF
De gelaserde flying pixels zijn te kiezen in de kleuren
zilver, rood, en blauw.

// GEKLEURDE VOORVORKEN EN VOORWIELEN
De Carbotecture voorvorken zijn verkrijgbaar in vijf stijlvolle kleuren,
namelijk zilver, blauw, rood, oranje en zwart. Deze kunnen eventueel
gecombineerd worden met geanodiseerde voorwielen in dezelfde kleur.

// FRAMECOATING
TRANSPARANTE COATING, MAT OF GLANS
ZWARTE COATING, MAT OF GLANS
NATUURLIJK CARBON
Zonder coating; de puurste
variant, gewichtsbesparing 100 g

// COMFORTABELE EN STIJLVOLLE
RUGBEKLEDING
 e rugbekleding is naspanbaar en beschikbaar
D
in nylon (EXO en lichtgewicht EXO) en
luchtdoorlatend (EXO Pro).
De rugbekleding beschikt over twee opbergruimtes
waarvan eentje afsluitbaar is met een rits.
Verder is het mogelijk om 5 kleuraccenten te
kiezen, namelijk zwart, zilver, oranje, blauw
en rood.

// MAAK DE STIJL COMPLEET
 ok de naaf en de velg van de lichtgewicht achterO
wielen kunnen in een kleur geanodiseerd worden,
namelijk in rood, oranje en blauw.

DE LICHTSTE SERIE ROLSTOELEN

OPVOUWBAAR ALUMINIUM

Of je nu kiest voor gehard aluminium of een carbon rolstoel, al onze
rolstoelen bestaan uit high-tech materialen en zorgen voor de meest
efficiënte mobiliteitsoplossing.

vanaf 8,8 kg

DN

VASTFRAME ALUMINIUM

DE QUICKIE

vanaf 6,8 kg

vanaf 8,3 kg
VASTFRAME CARBON

OPVOUWBAAR CARBON

NA
vanaf 6,2 kg

Krypton R – Vastframe

Krypton F – Vouwframe

Zitbreedte:

320 - 460 mm (in stappen van 20 mm)

320 - 460 mm (in stappen van 20 mm)

Zitdiepte:

340 - 480 mm (in stappen van 20 mm)

340 - 480 mm (in stappen van 20 mm)

Zithoogte voor:

430 - 550 mm

430 - 550 mm

Zithoogte achter:

380 - 500 mm

370 - 500 mm

Rughoogte:

250 - 450 mm

250 - 475 mm

Rughoekinstelling:

59° - 105°

75° - 103°

Onderbeenlengte:

360 - 510 mm

360 - 500 mm

Zithoek:

0 - 110 mm

0 - 110 mm

Frame hoek:

80 / 88°

80 / 88°

Frame inset:

10 / 30 mm

10 mm

Zwaartepuntinstelling:

65 - 104 mm

40 -130 mm

Camber:

0 / 3°

0 / 2 / 4°

Transportgewicht:

vanaf 3,65 kg

vanaf 5,8 kg

Totaalgewicht vanaf *:

vanaf 6,2 kg

Vanaf 8,3 kg

Maximaal gebruikersgewicht:

125 kg

110 kg

Crashtest:

Nee

Nee

Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten

TECHNISCHE GEGEVENS

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.
* gemeten met rolstoel: ZB 36 cm, ZD 40 cm, met carbonzijscherm slim style, superlichte bekleding, lichte en compacte
rem en carbonrugleuning zonder duwgrepen.
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