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Nome: Nome:

Morada: Morada:

Localidade: Código postal: Localidade: Código postal:

E-mail: E-Mail:
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Data da encomenda:

Nº de encomenda Sunrise

l  = Standard  = Opção com custo  = Opção sem custo

TAN010000 Peso máximo utilizador: 125 kg

MEDIDAS - Seleccione largura e profundidade do assento

Tango JUNIOR   

Largura do assento: PVP Profundidade assento: PVP

TANW033  33 cm (ajust. 25 a 37cm) (1) TAND0350  35 cm s/c

TAND0375  37,5 cm s/c

TAND0400  40 cm s/c

TAND0425  42,5 cm s/c

Tango   

Largura do assento: PVP Profundidade assento: PVP

TANW038  38 cm (ajust. 38 a 42cm) (1) s/c TAND0350  35 cm s/c

TANW043  43 cm (ajust. 43 a 48cm) s/c TAND0375  37,5 cm s/c

TANW049  49 cm (ajust. 49 a 52cm) s/c TAND0400  40 cm s/c

TAND0425  42,5 cm s/c

TAND0450  45 cm s/c

TAND0475  47,5 cm s/c

TAND0500  50 cm s/c

ASSENTO
lAlmofada em espuma standard 5 cm

Assento e encosto Jay Comfort Standard (2) (disponível apenas como conjunto)(funda Pro Skin)

(Não possível com largura de assento de 33  e 38 cm)

 Incremento por cor no encosto Jay Comfort (consulte a gama de cores disponíveis)

(cor apenas para encosto Jay Comfort; o assento Jay Comfort irá na cor standard)

FUNÇÕES E OPÇÕES DO ASSENTO 
TAN020005 lBasculação manual (estabelecido de fábrica a 6°) (Com ferramentas) (0°, 3°, 6° ó 9°)

TAN020006 Basculação mediante actuador de gás (de 3° a 25°)

TAN020007 Basculação eléctrica (de 3° a 25°) (não possível com kit regulação centro de gravidade)

TAN020015 Kit regulação do centro de gravidade (5) (Assento com centro de gravidade atrasado 6 cm)

TAN020008 Kit de aumento altura do assento  (3cm) (A altura do assento ao solo é aumentada em 3cm )

(não possível com kit regulação centro de gravidade)

TAN020009 Assento desmontável (não possível com kit regulação centro de gravidade)

ENCOSTO
TAN030000 lTecido de encosto ajustável em tensão (altura 47,5 cm) (3) (ajuste em altura de 2,5cm acima ou abaixo)

TAN030001 lEncosto reclinável manual (de -3º a 30º) (com ferramentas)(Preestabelecido de fábrica a 6º)

(De -3º a 12º: ajuste de 3º em 3º. De 12º a 30º: ajuste de 6º em 6º)

TAN030002 Encosto reclinável mediante actuador de gás (de -3º a 30º)

TAN030003 Encosto reclinável eléctrico (-3º a 30º)

APOIO DE CABEÇA
TAN030006 Apoio de cabeça Standard (4)

TAN030007 Apoio de cabeça anatómico (4) (não possível com largura de assento de 33 cm)

SUPORTES LATERAIS DE TRONCO
TAN030005 Suportes laterais de tronco

(2) Com encosto Jay comfort recomendamos selecionar profundidade de assento superior p/ compensar a sua grossura

(3) Com largura de assento de 33  cm a altura da tela será de 44.5 cm

(5) Com o kit a cadeira não poderá ser usada como assento num veículo (não crash tested). Não com ap.pés a 80º Heavy Duty.
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(4) Com o tecido de encosto normal, o apoio de cabeça irá colocado nos punhos . Com o encosto comfort, irá colocado no 

próprio encosto

www.SunriseMedical.pt

(1) Não possível c/profundidade de assento de 45cm, 47,5cm e 50cm. Tam. 33 e 38cm não possível c/assento e encosto 

Jay Comfort

303,92 €

169,68 €

302,90 €

Std

36,20 €

Std

166,71 €

TAN020010

TAN020001

114,77 €

Std

253,85 €

98,55 €

200,71 €

86,95 €

Os preços aqui referidos são Preços de Venda ao Público 

Recomendados sem IVA

91,06 €

Std

352,12 €

P.V.P Rec: 5.694,69 €

336,91 €

O ajuste da largura do assento consegue-se 

regulando desde fora os apoios de braços 

PVP

Tecido 
ajustável 
em tensão 

Assento e 
encosto Jay 

Comfort

Tango
®

Assento desmontável

Apoio de 
cabeça Std

Apoio de 
cabeça anat.

Encosto Jay 
Comfort com 
cor
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Quickie Tango
l = Standard  = Opção sem custo  = Opção com custo PVP

APOIOS DE BRAÇOS
TAN040002 lStandard ajustáveis em largura 3,5 cm para cada lado, e desmontáveis (Não com largura 33cm) Std

TAN040004 Apoios de braços pequenos p/ larguras de assento de asiento inferiores a 33 cm (de 25 a 32 cm) 40,14 €   

TAN040003 Apoios de braços pequenos (recomendados para larguras de assento de 33 a 40 cm) 30,39 €   

TAN040001 Almofada redutora de largura de assento (1) (reduz em 5 cm a largura total do assento) 34,31 €   

Acessórios para apoio de braços standard

TAN040007 Suporte de apoio de braços com ajuste manual sem ferramentas 5,94 €     

(apenas para apoio de braços standard. Não possível com apoio de braços pequenos)

APOIOS DE PÉS
TAN050004 lAbatíveis 70°, com plataformas de composite ajustáveis em ângulo Std

TAN050005 Abatíveis 70°, com plataformas de alumínio ajustáveis em ângulo e profundidade 222,95 €

TAN050006 Abatíveis 70°, curtos com plataformas de alumínio ajustáveis em ângulo e profundidade 240,26 €
(distância do assento à plataforma de 150mm a 300mm, regulável)

TAN050009 Abatíveis a 70° metálicos, em preto, com plataformas de compósito sem ajustes 99,37 €

TAN050003 Abatíveis 80º Heavy Duty (não possível com kit regulação centro de gravidade) 56,63 €

TAN050001 Eleváveis manualmente com plataformas de composite ajustáveis em ângulo 148,89 €

TAN050002 Eleváveis eléctricamente com plataformas de composite ajustáveis em ângulo (2) 760,33 €
(Supõem 2 actuadores eléctricos)

COMANDOS DE CONTROLO (Retraível em paralelo)

Comandos VR2

TAN011000 lComando VR2 (Sem botões para actuadores eléctricos) Std

TAN011008 Comando VR2 para 2 actuadores (Com 2 botões para 2 actuadores eléctricos) 115,93 €

TAN011001 Comando VR2 para luzes e actuadores (Com luzes e 2 botões para actuadores eléctricos) 144,91 €

TAN011002 Comando VR2 para utilizador e acompanhante (comando de acompanhante montado sempre à direita) 434,00 €

(Tem que se selecionar também o tipo de comando de utilizador pretendido)

TAN011012 Comando VR2 só para acompanhante (montado sempre à direita) 241,51 €

TAN011013 Comando VR2 só para acompanhante, para luzes e actuadores (montado sempre à direita) 289,82 €
(Com luzes e 2 botões para actuadores eléctricos)

Montagem do comando VR2

Comando montado à TAN011003  direita TAN011004  esquerda s/c

Caixas de controlo VR2

TAN011005 lCaixa de controlo VR2 50A (não compatível com 10 km/h) Std

TAN011006 Caixa de controlo VR2 60A (Com 2 saídas para actuadores para motores de 6 ou 10 km/h) 207,05 € 

TAN011011 Caixa de controlo VR2 90A (Com 2 saídas para actuadores) (Para motores de 10 Km/h) 345,47 € 

Comando direccional para acompanhante (Apenas acompanhante, não compatível com mando usuário)

TAN011009 Comando direccional para acompanhante, 2 actuadores 521,68 € 

TAN011010 Comando direccional para acompanhante, 2 actuadores e luzes e indicadores 539,06 € 

Módulos auxiliares do comando VR2
TAN011007  Caixa de controlo de 4 actuadores (4) (Comando auxiliar com 4 botões para 4 actuadores eléctricos) 396,40 € 

Comando mentoniano com visor Omni (3) (não compatível com encosto reclinável eléctrico)

TAN011014 Comando mentoniano abatível eléctricamente 4.715,12 €

Comando mentoniano com visor Omni e comando para acompanhante (3)(não com encosto reclinável eléct)(no con respaldo reclinable eléctrico)

TAN011017 Comando mentoniano abatível eléctricamente e comando acompanhante montado à direita 4.853,53 €

TAN011016 Comando mentoniano abatível eléctricamente e comando acompanhante montado à esquerda 4.853,53 €

LUZES E INDICADORES
TAN090001 lSem luzes e indicadores Std

TAN090000 Luzes e indicadores (5) (Sempre com o comando VR2 para luzes e actuadores) 276,82 € 

TREPA-PASSEIOS
TAN090003 lSem trepa-passeios Std

TAN090002 Com trepa-passeios 135,26 € 

CORES DA ARMAÇÃO
TAN090004 Cinza selénio TAN090005 Azul TAN090006  Vermelho brilhante s/c

RODAS
TAN070008 l Rodas da frente 9" maciças, de trás 14" maciças Knobby Std

TAN070007  Rodas da frente 9" maciças, de trás 14" pneumáticas Knobby s/c

TAN070003  Rodas da frente 9" maciças, de trás 14" maciças V-type s/c

TAN070002  Rodas da frente 9" maciças, de trás 14" pneumáticas V-type s/c

TAN070001  Rodas da frente 8" maciças, de trás 12" maciças 125,59 €- 

TAN070000  Rodas da frente 8" maciças, de trás 12" pneumáticas 125,59 €- 

TAN070004  Pára-choque para as rodas traseiras 31,34 €   

 Incremento por cor nas jantes das rodas traseiras: 54,64 €   

Cinza selénio Azul  Vermelho brilhante

(1) Não possível com apoios de braços pequenos.

(2) Não possível com assento desmontável. Não possível com comando mentoniano abatível eléctricamente

(3) Sempre com visor Omni. Não possível c/comandos VR2 nem direccionais. Não com 6 km/h nem com eleváveis eléctricos

(5) Não possível com assento desmontável. Não possível com profundidade de 35 cm

(4) A cx de controlo de 4 actuadores irá sempre no lado contrário ao do comando. Não com ap.braços pequenos
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Para mais informação

visite a nossa página web

www.SunriseMedical.pt

Luzes e indicadores

Caixa controlo 
4 actuadores

Mentoniano

Mando  
direccional

Comando VR2 
para 2 

actuadores

Comando VR2 para 
luzes e actuadores

Comando 
VR2 (Std)

Pára - choque

Eleváveis manual

A 80º Heavy Duty

Jantes com cor

Ap.Braços 
pequenos

Curtos

Suporte com 
ajuste manual

Metálicos
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Quickie Tango
l = Standard  = Opção sem custo  = Opção com custo PVP

MOTORES
TAN010011 l6 Km/h Std

TAN010010  10 Km/h (Não possível com caixa de controlo de 50 Amph) 154,82 €

BATERIAS
TAN016001 lBaterias de gel de 50 Amp Std

TAN016000  Baterias de gel de 40 Amp 183,55 €-    

TAN016002  Sem baterias s/c

CARREGADOR
TAN016005 lCarregador de 8A Std

TAN016004  Sem carregador s/c

ACESSÓRIOS
lFixações para o transporte em veículos Std

TAN090010 l Cinto Std

TAN090008  Suporte de canadianas (Não possível com reclinação eléctrica ou basculação eléctrica) 85,28 €

TAN090009  Mesa (1) (Com esta opção a caixa de controlo de actuadores é colocada no lado no comando) 439,09 €

TAN090013  Espelho retrovisor 13,91 €

TAN090014  Rodas anti-volteio ajustáveis em altura e desmontáveis 24,09 €

TAN090015  Suporte do comando ajustável em altura 4,76 €

TAN090011  PP1 Programador manual para VR2 289,17 €
TAN090012  VR2 PC Programmer 461,20 €
TAN090025  Kit reforço de ajuste em tensão para tela de encosto 31,57 €

(1) Não posssível com largura de assento de 33 cm. Não possível com apoios de braços pequenos. Para mais informação

visite a nossa página web

www.SunriseMedical.pt

 © Sunrise Medical 2017 3/3

Espelho 
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Anti-volteios 
desmontáveis
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ajustável 
em altura

Kit reforço de ajuste em tensão
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