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INDIVIDUEEL INSTELBAAR
VOOR EEN ACTIEF LEVEN
2
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Deze compacte alleskunner herbergt een maximum aan mogelijkheden, verpakt in
een karakteristiek en sprekend ontwerp. Door het kruisframe en de neerklapbare
rugleuning, kan je de Quickie Neon² makkelijk en compact opvouwen.
Bovendien is deze vouwframe rolstoel licht van gewicht met een vanaf gewicht
van 7,8* kg. De Neon² is de perfecte rolstoel voor vrijwel alle omstandigheden en
presteert overtuigend op ieder gebied.

1.	Zwaartepuntinstelling (ZPI)
2.	Rughoekinstelling
3.	Zithoogte-instelling achter

// MAXIMALE INSTELMOGELIJKHEDEN

// ASPLAAT ADAPTERS

Het ontwerp van de rolstoel maakt het mogelijk om de zithoogte, zithoek
en het zwaartepunt naar wens in te stellen zonder ingrijpende aanpassingen. De rughoekinstelling is eenvoudig in te stellen, evenals de hoogte
van de rugleuning en de naspanbare rugbekleding.
Met het finetunen van je Neon² creëer je altijd de beste rijeigenschappen
wanneer je stabieler of actiever wilt rijden.
Het zitframe van de Neon² zit ingeklemd tussen de zijframe delen,
waardoor de rolstoel een ongekende stijfheid heeft voor een vouwframe
rolstoel!
Met het hemi-frame heeft de Neon² een laag zithoogtebereik (vanaf 35
cm) om makkelijk te kunnen trippelen.

De standaard asplaat (ZPI: 2 -12 cm) zorgt voor een eenvoudiginstelbaar
zwaartepunt, terwijl de lichtgewicht asplaat (ZPI: 5 - 12 cm) omgekeerd
gemonteerd kan worden voor meer zithoogte posities.

*Deze waarde is een vanaf gewicht en kan per configuratie variëren.

Standaard asplaat
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»	Lichtgewicht asplaat
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EEN STIJLVOLLE LOOK MET
EEN PERSOONLIJK TINTJE!
Met het ruime aanbod aan framekleuren kan je de Neon² nog persoonlijker maken
en je onderscheiden van de rest!
Er zijn 5 opvallende geanodiseerde stijlen te kiezen voor je voorvork en voorwiel.
Ook is het mogelijk om je EXO Evo rugbekleding een kleuraccent te geven.
Daarnaast is er een breed assortiment aan functionele opties en accessoires.
// CREËER JE EIGEN STIJLVOLLE LOOK MET DE GEKLEURDE VOORVORKEN EN VOORWIELEN

/ / SINGLE ARM VOORVORK

De ultralichte Carbotecture voorvorken zijn verkrijgbaar in vijf stijlvolle kleuren, namelijk zilver, blauw, rood, oranje en zwart, en kunnen eventueel
gecombineerd worden met geanodiseerde voorwielen in dezelfde kleur!

S terk en modern design, voor een stijlvolle en
aantrekkelijke look.

Instelling voor de zithoogte
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// COMFORTABELE EN STIJLVOLLE EXO RUGBEKLEDING
 e rugbekleding is naspanbaar en beschikbaar in nylon (EXO Evo) en
D
luchtdoorlatend (EXO Evo 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.

// ACCENTUEER JE NEON2 VOOR EEN STIJLVOLLE LOOK
 aast de geanodizeerde voorvorken en voorwielen is het mogelijk om de naaf
N
en velg van de achterwielen een extra kleuraccent te geven!
De volgende geanodiseerde kleuren zijn mogelijk:
rood, oranje en blauw.
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// SUCCESVOL GECRASHTEST
 e Neon² is succesvol gecrashtest volgens ISO 7176-19 met een 4-punts
D
vastzetsysteem in combinatie met een transporthulpset,zodat de rolstoel geschikt is
als zitplaats tijdens het vervoer
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// ELLIPSE HOEPELS
De rubberen strip aan de bovenkant
van de ergonomisch ovaalgevormde
hoepels geeft je maximale grip.
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De uitgebreide mogelijkheden zorgen ervoor dat de Quickie Neon² de perfecte vouwframe rolstoel is voor iedere
situatie. De rolstoel biedt een ruim assortiment aan framekleuren, opties, accessoires en instelmogelijkheden.

// COMPACTE SCHAARREMMEN

// CARBON ZIJKANTEN

// DIVERSE DUWHANDVATTEN

Ergonomisch, instelbaar en eenvoudig te gebruiken.
Ook geschikt voor mensen met een beperkte handfunctie.

De carbon zijkanten wegen ca. 330 gram per paar! De lichtste
aluminium zijkanten wegen 500 gram.

Er zijn verschillende duwhandvatten mogelijk, zoals standaard lang,
neerklapbaar (afgebeeld) of in hoogte verstelbaar.

// NEERKLAPBARE RUGLEUNING

// WEGZWENKBARE BEENSTEUNEN

// OPKLAPBARE VOETPLAAT

Het is eenvoudig om de rolstoel tot een klein pakket te vouwen,
waardoor het nog makkelijker is om de Neon2 te vervoeren.

De wegzwenkbare beensteunen (70° of 80°) zijn uitneembaar en
voorzien van kunststof of aluminium voetplaten (in framekleur) die
eenvoudig instelbaar zijn.

De opklapbare voetplaat biedt veel ruimte voor een transfer vanuit of
naar de Neon2. De voetplaat is er in kunststof,
aluminium of lichtgewicht carbon.
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TECHNISCHE SPECIFICATIES
Zitbreedte:

300 - 500 mm

Beensteunen:

70° of 80°

Zitdiepte:

340 - 500 mm

Zwaartepuntinstelling:

20 - 120 mm

Zithoogte - voor:

350 - 570 mm

Camber:

0°, 2° of 4°

Zithoogte - achter:

330 - 530 mm

Transportgewicht:

7.8 kg

Rugleuninghoogte:

250 - 475 mm

Gewicht vanaf*:

11.5 kg

Rughoekinstelling:

-15° - +13°

Maximale gebruikersgewicht:

140 kg

Onderbeenlengte:

220 - 510 mm

Crashtest

•

Zithoek:

0 tot 110 mm

Diverse metaalkleuren voor frame, hoepels en wielen.
EXO en EXO Pro rugbekleding zijn beschikbaar in verschillende kleuraccenten.
Ruim assortiment aan functionele en moderne lifestyle opties en accessoires.

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.
• De Quickie Neon2 is succesvol gecrashtest volgens ISO 7176-19 met een 4-punts vastzetsysteem.
*Deze waarde is een vanaf gewicht en kan per configuratie variëren.
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