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LUOTETTAVA JA LAADUKAS TIGA

Vuodesta 2013 alkaen valmistettu Tiga on RGK:n alkuperäinen 
alumiinirunkoinen aktiivipyörätuoli. Tiga on kevyt ja siihen on 
saatavilla laaja valikoima varustevaihtoehtoja.

Tiga valmistetaan laadukkaimmista materiaaleista: alumiini on 
tunnettu vahvuudestaan, kestävyydestään ja keveydestään. 
Sen vertaansa vailla oleva suorituskyky varmistetaan käyttä-
mällä vain markkinajohtajien käyttämiä komponentteja sekä 
tekemällä laaduntarkastuksia kaikkiaan 19 kertaa pyörätuolin 
valmistuksen aikana alkaen mittojen ottamisesta aina tuolin 
luovutukseen saakka.

Ominaisuudet ja varustevaihtoehdot
• Optimoitu biomekaniikka: maksimaalinen voima ja teho
• Jäykkä ja kevyt runko tekee työntämisestä ja kelaamisesta 

tehokasta
• Matalat tukipyörän haarukat parantavat suorituskykyä
• Valmistettu lentokonealumiinista
• Kattava valikoima varustevaihtoehtoja, kuten jarruja, sivu-

laitoja, kaatumaesteitä, työntökahvoja ja käsinojia.
• Runkovaihtoehdot: 

• Kiinteä tai tai taittuva selkäosa 
• Säädettävä tai kiinteä painopiste
• Kiinteä tai säädettävä jalkatuen asento 
• Kiinteä tai korkeussäädettävä selkäosa
• Saatavilla XL-koissa 55 cm istuinleveyteen saakka
• Avoin tai suljettu runko

• Varustelu:
• Lisätanko käsipyörän asennusta varten
• Paljon vaihtoehtoja yksilöllisen tyylin ilmaisemiseen
• Hengittävä ja kestävä verhoilu, tarranauhasäädettävä

Ominaisuudet ja varustevaihtoehdot
• Valmistettavissa käyttäjän yksilöllisten ominaisuuksien ja 

tarpeiden mukaan.
• Runko on valmistettu alumiinista, joka takaa jäykkyyden 

ja tehokkuuden. 
• Kevyt muotoilu tekee pyörätuolin nostamisesta ja työntä-

misestä vaivatonta.
• Runkovaihtoehdot: 

• Avoin tai suljettu rungon muotoilu
• Säädettävä tai kiinteä painopiste
• Kiinteä tai taittuva selkäosa
• Kiinteä tai korkeussäädettävä selkäosa

• Varustelu:
• Valikoima ergonomisia varustevaihtoehtoja
• Valikoima sivusuojavaihtoehtoja
• Valikoima toiminnallisia varusteita kuten kaatumaes-

teitä ja työntökahvoja.
• Laaja värivalikoima

RGK TIGA JA TIGA F2

TOIMINNALLINEN, KEVYT JA TEHOKAS TIGA F2

Alumiinirunkoinen Tiga F2 on täydellinen vaihtoehto ensim-
mäiseksi mittatilaustuoliksi kaiken tasoisille käyttäjille. Se rää-
tälöidään yksilöllisesti käyttäjästä otettujen yli 30 mitan mu-
kaan.

Tiga F2 on valmistettu laadukkaimmista materiaaleista käsi-
työnä. Kevyt alumiinirunko ja laaja valikoima varustevaihtoeh-
toja takaavat klassisesti muotoillun pyörätuolin toiminnallisen 
suorituskyvyn.

TUOTETIEDOT TIGA TIGA F2

Runkomateriaali Alumiini 7020 Alumiini 7020

Runkotyyppi Kiinteärunkoinen Kiinteärunkoinen

Kokonaispaino, alkaen 7,7 kg 8 kg

Kuljetuspaino (ilman pyöriä ja istuintyynyä), alkaen 5,5 kg

Käyttäjän maksimipaino 125 kg


