
Life T



Cool, stijlvol en 
modern!



» Ultralichte Carbotecture voorvorken

  Verkrijgbaar in de kleuren Black, Tutti Frutti Orange en 

Matt Silver.

Instelling voor de zithoogte

Live Life,
without Limits!

// EEN ROLSTOEL WAAROP JE KAN VERTROUWEN

De Life T combineert een modulair frameconcept met een 

stijlvol design en is licht van gewicht. Je hebt de keuze 

tussen een vastframe (Life RT) of vouwframe (Life T) 

rolstoel. Ook kan je bij beide rolstoelen kiezen voor een vast 

voorframe of een voorframe met wegzwenkbare been

steunen die eenvoudig afneembaar zijn voor een makkelijke 

transfer. Ongeacht de framekeuze, beide Life’s zijn ontwor

pen voor Tieners.

Door de vele instel en verstellingsmogelijkheden en een 

uitgebreide reeks aan opties, accessoires en framekleuren, 

is de Life T eenvoudig aan jouw wensen aan te passen. Wil je 

toch nog extra aanpassingen op jouw Life, dan kan dit heel 

eenvoudig via ons Built4Me programma.

Op stap met je vrienden? Lekker shoppen of 
gewoon chillen in het park? Wat je plannen ook 
zijn, de Life T matcht perfect met jouw actieve 
lifestyle! 
Een veelzijdige rolstoel met een hippe uitstra
ling! De Life is sterk, betrouwbaar, licht van 
gewicht en biedt de ondersteuning die je nodig 
hebt. Met het customizen van de rolstoel wordt 
het jouw ‘Life’!

»  Compact voorframe 

Een framehoek van  

75° of 85°.



Het is jouw Life! Creëer je eigen design met een 
keuze uit diverse framekleuren, drie verschillende 
stijlpakketten en jouw zelf ontworpen spaak
beschermers (via Built4Me). 
Er is een breed scala aan opties mogelijk zoals; 
zijkanten, arm leggers, beensteunen en voet platen. 
Je kan zelfs je rolstoel verfijnen met een sportieve 
camber, stijl volle wielen en lichtgewicht carbon 
opties.

// LIFE RT

De Life RT is een vastframe rolstoel en heeft een hoge 

contructie stijfheid. Het is de ideale combinatie tussen 

individuel e instelmogelijkheden en goede rijeigenschappen. 

Het lichte gewicht van deze vastframe rolstoel zorgt ervoor dat 

jij je makkelijker kan voortbewegen.

Het modulaire frameconcept biedt een breed scala aan opties 

en instelmogelijkheden, bijvoorbeeld de keuze uit een vast 

voorframe of wegzwenkbare beensteunen (SA). 

Het is jouw Life, daarom bieden wij vele mogelijkheden om een 

goede zithouding te creëren, zoals de keuze uit 75° of 85° 

voorframe, abductieframe voor een ruimere instap of juist 2 cm 

frameinset om de rolstoel zo compact mogelijk te maken.

»  Sportieve look 

  De instelbare camber verbetert de 

stabiliteit en je rolstoel krijgt 

hiermee een sportieve uitstraling!

Uitgebreide 
mogelijkheden, in één 
vertrouwd concept!



// LIFE T

Het vouwframe van de Life T geeft veel stabiliteit. Net zoals bij de 

Life RT kan je kiezen uit een vast voorframe of een voorframe 

met wegzwenkbare been steunen die eenvoudig afneembaar zijn 

voor een makkelijke transfer. De Life T blijft compact tijdens het 

opvouwen en is ideaal om mee te nemen .

Naast de uitstekende rijeigenschappen heeft de Quickie Life T 

een breed assortiment aan opties en accessoires, bijvoorbeeld

kledingbeschermers met spatbord, uitneembare zijkanten, 

verstelbare armsteunen, opklapbare voetplaten, verschillende

soorten remmen, diverse soorten voor en achterwielen, 

wegzwenkbare antitip voorziening, een krukhouder... te veel om 

op te noemen!



De rughoek is 

eenvoudig aan te 

passen.

»  De zithoogte en het zwaartepunt 

zijn eenvoudig instelbaar

  De zithoogte van de Life RT en 

Life T kunnen eenvoudig worden 

ingesteld van 36 tot 53 cm. 

Daarnaast is het zwaartepunt in 

te stellen van 2.3 tot 8.3 cm.



De talrijke mogelijkheden zorgen ervoor dat de Quickie Life T de perfecte  
tienerrolstoel is voor iedere situatie. De rolstoel biedt een ruim assortimen t aan 
framekleuren, opties, accessoires en instelmogelijkheden.

// DOORLOPENDE DUWBEUGEL (OPTIE LIFE RT)
De duwbeugel kan eenvoudig in hoek en hoogte worden

aangepast, dit zorgt voor een optimale ergonomische positie.

// OPKLAPBARE KUNSTSTOF VOETPLATEN
De kunststof voetplaten zijn eenvoudig in hoogte instelbaar en 

kunnen opgeklapt worden voor een transfer.

// EENDELIGE OPKLAPBARE VOETPLAAT
De opklapbare voetplaat biedt veel ruimte met een transfer  

van ui t of naar de Life T.

// MAXGREPP HOEPELS
Met MaxGrepp hoepels heb je meer grip tijdens het voort

bewegen van je rolstoel.

// SAFARI-REMMEN
De Safariremmen zijn geïntegreerd in de kledingbeschermers 

en zijn gebruiksvriendelijk en eenvoudig te bedienen.

// ABDUCTIEFRAME
Het vaste voorframe biedt een abductiemogelijkheid van 2.5 cm 

aan beide zijden.



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 Life T is succesvol gecrashtest volgens ISO 717619 met een 4punts vastzetsysteem.
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Sunrise Medical B.V.

Groningenhaven 1820 

3433 PE  Nieuwegein 

The Netherlands

T: +31 (0)30  60 82 100 

E: info@sunrisemedical.nl

www.SunriseMedical.nl

FB/QuickieRolstoelenNL

 

 

T: +32 (0)800  24 800 

E: info@sunrisemedical.be

www.SunriseMedical.be

FB/QuickieWheelchairsBE

Technische specificaties
Life RT Life RTSA Life T Life TSA

Zitbreedte: 28  48 cm 28  48 cm 28  50 cm 28  50 cm

Zitdiepte: 32  46 cm 32  46 cm 32  46 cm 32  46 cm

Zithoogte  voor: 36  50 cm 36  50 cm 40  53 cm 40  53 cm

Zithoogte  achter: 36  45 cm 36  45 cm 40  50 cm 40  50 cm

Totale breedte: ZB + 20 cm ZB + 20 cm ZB + 20 cm ZB + 20 cm

Rughoogte: 25  45 cm 25  45 cm 25  47.5 cm 25  47.5 cm

Rughoekinstelling: 12°  +8° 12°  +8° 12°  +12° 12°  +12°

Onderbeenlengte: 22  50 cm 22  50 cm 22  50 cm 22  50 cm

Zithoek: 0°  12° 0°  12° 0°  12° 0°  12°

Framehoek: 75° of 85°  75° of 85° 

Frame inset: 2 cm (elke zijde)  2 cm (elke zijde) 

Beensteunen:  70° of 80°  70° of 80°

Zwaartepuntinstelling: 2.3  8.3 cm 2.3  8.3 cm 2.3  8.3 cm 2.3  8.3 cm

Camber: 0°  6° 0°  6° 0°  6° 0°  6°

Transportgewicht: 8 kg 8 kg 7 kg 7 kg

Gewicht vanaf: 10 kg 10.6 kg 10.8 kg 11.3 kg

Maximale gebruikersgewicht: 100 kg 100 kg 100 kg 100 kg

Diverse metaalkleuren voor frame, hoepels en wielen. Meer onderdelen in kleur zijn mogelijk via Built4Me!

Ruim assortiment aan functionele en moderne lifestyle opties en accessoires.


