
DEN ULTIMATE QUICKIE
KRYPTON



Vi visste at det neste prosjektet ville kreve noe helt spesielt. Vårt 
oppdrag var å utvikle historiens beste Quickie rullestol, et nytt 
flaggskip som legemliggjør essensen i vår streben etter forbedring. 
Med den mest avanserte teknikken, det flotteste designet og det 
beste materialet, utviklet vi den ultimate Quickie. Vi utviklet  
Krypton.

Vi inngikk ikke kompromisser. Det var kun ett materiale vi kunne 
benytte for å oppnå den ytelse vi ønsket – karbonfiber fra luftfart-
sindustrien. Resultatet er fenomenal stivhet i rammen og sylskarp 
manøvrering, pakket inn i en fullt justerbar manuell rullestol.

PROSJEKTET
DET ULTIMATE
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Vi konstruerte Krypton ved hjelp av den mest avanserte kar-
bonteknologien tilgjengelig og kan vise til et forbløffende 
forhold mellom styrke og vekt.

Resultatet er en ultralett rullestol kombinert med overlegen 
stivhet i rammen for ultraresponsiv kjøring.

Ta plass og du vil oppleve forskjellen…!

KARBONRAMME
BANEBRYTENDE

*Veid konfigurasjon:  sb36cm, sd40cm, med smale, rette klesbeskyttere i karbon, lettvekts sete- og ryggtrekk, superlettvekts 
kompaktbrems, karbonrygg uten kjørehåndtak, 24“ Proton hjul og Schwalbe One dekk..

Den letteste, fullt justerbare 
fastrammerullestolen, fra 6,2kg*

Verdens letteste sammenleggbare 
rullestol, fra 8,3kg*

6,2 kg
8,3 kg
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Det finnes flere måter å lage karbonrør. Vi er den første 
rullestolprodusenten til å bruke patentert, innovativ og 
sømløs karbonfletteteknologi.

Den fullt automatiserte BRAID prosessen gjør det mulig 
å bygge den perfekte rammen – sterk der det trengs og 
lett der det er mulig, produsert i en presis og pålitelig 
automatisert prosess.

Det er det vi kaller ekspertise innen konstruksjon.

2 Kvalitetssikring i prosessen1 Robotassistert fletting av karbonrørene til Kryptons  
    rammerør

1

2 3

3 Karbonrøret ferdigstilles

KONSTRUKSJON
REVOLUSJONERENDE

H
I-

TE
CH



ST
ER

K



OG
 P

ÅL
IT

EL
IG

Vi har ikke spart på innsatsen i forhold til å bevise 
påliteligheten til Krypton. Hver eneste del ble 
først godkjent etter at våre testingeniører var 
100% fornøyd med kvaliteten. 

Krypton er også testet under iskalde og stekende 
varme forhold (-20°C - 70°C).

Aldringstester har bekreftet rullestolens levetid, 
slik at vi er sikre på at Krypton virkelig består over 
tid.

I tillegg til å ha gjennomgått og bestått utførli-
ge tester i egen regi, er Krypton selvfølgelig 
testet og godkjent i henhold til EN 12183:2014 
ved et akkreditert testinstitutt.

UTVIKLET FOR Å 
BESTÅ OVER TID



EN SJEL
TO RULLESTOLER - 



DEN LETTESTE SAMMENLEGGBARE  
RULLESTOLEN NOENSINNE

Fra alle vinkler anses Krypton F å portret-
tere skjønnhet. Hjertet til Krypton F er det 
perfekt formede krysset som ligger tett un-
der setet, knapt synlig, slik at inntrykket er 
minimalistisk og gir en følelse av en åpen 
ramme.

FENOMENAL STIVHET OG SYLSKARP 
MANØVRERING

Det er ikke kun det utsøkte materialet eller 
den kjente rammeprofilen, men også den 
atletiske og smidige følelsen av en fastram-
merullestol. Trinnløst justerbart balanse-
punkt, finjustering av setehøyde foran og 
bak samt ryggvinkel bidrar til at Krypton R 
er laget for noe virkelig spesielt.



Klarlakkert –  luksuriøs høyglanset klarlakk

Mattlakkert – en sofistikert og diskret tilnærming

Sortlakkert – sort overflate, matt eller høyglans 

Naturlig karbon – uten overflatebehandling: 
minimalistisk, vektgevinst 100g. Utseende ligner 
mattlakkert.

Å velge en Krypton er bare begynnelsen.  
Quickies muligheter for tilpassing til personlige 
ønsker gir deg en rullestol som du verdsetter og 
som definerer din egen stil.

DETALJER
UTSØKTE

OVERFLATEBEHANDLING – VALGMULIGHETER



Smal og tilbaketrukket; ideell for 
trange omgivelser.
Bred og framtrukket; mer stabili-
tet i fronten.

SVINGHJULENE
TO POSISJONER FOR

STILIG.FARGEMULIGHETER
Det er fem ulike farger å velge mellom for 
svinghjulsgafler, hjul, ryggtrekk og merker.

ALLSIDIG.



DNAQUICKIE
Vårt mål er å maksimere selvstendighet ved hjelp av innovative og pålitelige 
løsninger for å bidra til at du oppnår din ønsket livsstil. 

FAMILIEN MED DE LETTESTE JUSTERBARE RULLESTOLENE

fra 6,8 kgfra 8,8 kg
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DNA
fra 8,3 kg

fra 6,2 kg
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TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Vi henviser til bestillingsskjemaet for flere spesifikasjoner, 
tilpasningsmuligheter og tilbehør. All informasjon kan end-
res uten varsel. Vennligst rådfør deg med Sunrise Medical 
AS ved spørsmål.

Dersom du har nedsatt syn er dette dokumentet tilgjenge-
lig i pdf format på www.SunriseMedical.no.

Sunrise Medical AS

Delitoppen 3 
1540 Vestby  
Tlf.:   +47 66 96 38 00  
Faks: +47 66 96 38 80 
E-post: post@sunrisemedical.no 
www.SunriseMedical.no

Krypton R – fastramme Karbonrullestol Krypton F – Sammenleggbar Karbonrullestol

Maksimal brukervekt 125 kg 110 kg

Rammeversjon Fastramme med åpen rammedesign Sammenleggbar ramme med åpen rammedesign

Rammemateriale Karbonfiber Karbonfiber

Setebredde 320 - 460 mm (i 20 mm intervaller) 320 - 460 mm (i 20 mm intervaller)

Setedybde 340 - 480 mm (i 20 mm intervaller) 340 - 480 mm (i 20 mm intervaller)

Setehøyde foran 430 - 550 mm 430 - 550 mm

Setehøyde bak 380 - 500 mm 370 - 500 mm

Rygghøyde 250 - 450 mm 250 - 475 mm

Ryggvinkel 59° - 105° 75° - 103°

Cambring 0°/3° 0°/2°/4°

Totalbredde // lengde // høyde 760 mm // 930 mm // 950 mm 720 mm // 1075 mm // 950 mm

Maksimal vendesirkel 700 mm 700 mm

Maksimal sikker helling 7° (for bruk av parkeringsbrems) 7° (for bruk av parkeringsbrems)

Svinghjul// Drivhjul 3“/4“/5“/6“ // 24“/25“ 3“/4“/5“/6“ // 24“/25“

Rullestolens vekt fra 6,2 kg fra 8,3 kg

Transportvekt fra 3,65 kg fra 5,8 kg

Tyngste løse del Drivhjul 1,1 kg Drivhjul 1,1 kg

Avtagbare deler Drivhjul (kun for transport) Drivhjul, benstøtter & klesbsekyttere (kun for transport)

Rammefarger Natur; klarlakk høyglans eller matt, sort lakk høyglans eller matt Natur; klarlakk høyglans eller matt, sort lakk høyglans eller matt

Kollisjonstestet Ikke godkjent som sete i kjøretøy

Varetransport Sikre rullestolen i kjøretøyet (for eksempel bil eller fly)

Bruksområde For personer med redusert gangfunksjon (ungdom og voksne), som kjører selv eller kjøres av ledsager. Innendørs og utendørs bruk. Fe
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Krypton er testet og godkjent i henhold til EN 12183:2014 ved et akkreditert testinstitutt.


