Aquatec®

Ocean / Ocean XL

Cadeira de banho para todas as necessidades
A cadeira de banho Aquatec Ocean oferece grande versatilidade
tanto para ambiente doméstico como institucional. A regulação
em altura e os quatro modelos disponíveis facilmente se adaptam
às características físicas do utilizador, proporcionando uma posição
confortável e ergonómica. Disponível agora a nova opção de encosto
rígido para substituir pela tela de encosto. O encosto é mais rápido e
fácil de desinfetar, lavar e secar.
A versão Ocean XL oferece mais espaço entre braços e suporta um
peso máximo de utilizador de 180 kg.
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Aquatec®

964 - 1094 mm

Ocean / Ocean XL

370 mm

459 mm (539 en
version XL)
450 mm
485 mm
680
- 810 mm

480 600 mm

730 mm
934 mm

560 mm

Aquatec Ocean

Adaptável

Anti-corrosão

As várias possibilidades de regulação
dos componentes da Aquatec Ocean
tornam esta cadeira de banho
adaptável às diferentes medidas
dos utilizadores. Com o grande
número de acessórios, como por
ex. as rodas de 24” ou os diferentes
tipos de assento, a Aquatec Ocean
ganha ainda maior flexibilidade, indo
de encontro às necessidades dos
utilizadores.

Todos
os
componentes
da
Aquatec Ocean são feitos em aço
inoxidável ou plástico, garantindo
que a cadeira não tenha pontos de
corrosão mesmo em água com cloro
ou sal usual nas piscinas. O chassis é
plastificado, facilitando a sua limpeza
e realçando a alta qualidade.

Opções e Características
NOVID

ADE

Aquatec Ocean com rodas
24" de fácil extração. Uma
vez extraídas, fica a cadeira
equipada com os 4 rodízios.
Código 1534329

Aquatec Ocean verão XL
oferecer um encosto mais
largo, espaço entre braços
maior e aguenta 180 kg.

Nova opção
rígido

Regulações sem ferramentas.

Cada
parte
da
cadeira
desmonta-se muito facilmente.

Tratamento anti corrosivo
eficaz mesmo em ambientes
com cloro.

de

encosto

Características técnicas

kg
g
Aquatec
Ocean

477 - 600 mm
459 mm
560 mm
(entre apoio de braços)
539 mm (entre apoios
de braços Ocean XL)

934 mm

964 - 1094 mm
130 kg
(180 kg OceanXL)

14.5 kg

Aquatec
Ocean 24"

477 - 600 mm

1060 mm

964 - 1094 mm

19.5 kg

459 mm
(entre apoio
de braços)

675 mm

130 kg

Cor

Branco
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