
Apresentação modelo

FIBRA DE CARBONO



CARBOMAX

Carbomax, uma emoção sem fim...Criada á partir de pesquisas sobre o uso
de materiais de alta tecnologia, Carbomax é a síntese de pesquisa e
desenvolvimento da PROGEO.
Estrutura 100% em Fibra de Carbono, utilizando ás últimas tecnologias em
cada detalhe.
Design, leveza e rigidez, em alto nível tecnológico mantendo ajustes simples
e abrangentes.

Indicação: cadeira de rodas ultra leve com estrutura rígida para uso interno
e externo.

 Ajustável

 Peso (com rodas) 7.8 kg

 Peso (sem rodas) 5,2 Kg

 Preço: R$ 24.600,00 

Dados Técnicos:



NOIR 2.0

Noir 2.0, A única cadeira de rodas de fibra de carbono que pode ser feita
para suas medidas, atraente em suas linhas modernas, melhorando sua
alto estima e desempenho. Cada detalhe é projetado com precisão para
alcançar um olhar surpreendente atraente e linear, bem como o menor
peso possível, resistência máxima e manobrabilidade e dinamismo únicos.
Noir, moldada em torno de você, torna-se parte integrante do seu estilo.

Indicação: Cadeira de rodas ultra leve com estrutura rígida para uso
interno e externo.

 Fabricada sob medida

 Peso (com rodas) 6.6 kg

 Peso (sem rodas) 4,0 Kg

 Preço: R$ 28.720,00 

Dados Técnicos:



Porque FIBRA DE CARBONO?
 Força;
 Funcionalidade ;
 Durabilidade;
 Durabilidade a fadiga;
 1/3 do peso da cadeira de rodas de liga leve;
 A qualidade de condução e impulsão é muito melhor;
Resistente, leve e muito durável que irá tornar suas
atividades diárias prazerosas e com bem menos gasto de
energia e prevenção de lesões de membros superiores.

 Peso (com rodas) 6.2 kg

 Peso (sem rodas) 4,4 Kg

 Preço: R$ 18.500,00 

Medidas  disponíveis  para  Carbone
Largura:  36 -38- 40- 42- 45
Comprimento  do  Assento:  38 -40 - 42 
Altura  do  encosto:  30 - 33 -36- 38 - 40
Altura  frontal:  49  cm 
Altura  traseira:  42  cm
Capacidade  de  Peso:  100  Kg

Rodas  traseiras  disponibilizadas:
WH269 -24”  ALLOY  (vem  na  configuração  inicial)
WH277-24”  Carbon Three Spoke Wheels
WH210 -25”  Full Carbon Three S poke 3k  finish
WH272 -24”  Carbon/ALLOY  +  Carbon Push Rim  3k /12k  finish


