
Elevadores de Sanita
uma gama de soluções adaptáveis para o vaso sanitário

Um apoio de confiança para a casa de banho 

Ajustável, fiável, confortável



Introduzimos a gama Aquatec 
de elevadores de sanita

Uma gama adaptável que oferece soluções 
de apoio para a sanita.

Providenciar soluções sanitárias de apoio 
e de confiança, é muito importante para 
melhorar a independência dos utilizadores.

A gama Aquatec oferece um ambiente 
seguro e estável, com fixações que garantem 
o correto posicionamento dos elevadores de 
sanita.

Esta gama permite uma variedade de 
ajustes em altura para se adequar aos vários 
utilizadores e assim garantir um ótiom 
conforto.

Com dois modelos, um deles incluindo 
apoios de braço rebatíveis, para aumentar 
a estabilidade e o apoio ao levantar, a 
funcionalidade está sempre garantida.

Elevadores de sanita



   Aumenta a base da sanita em 100 mm 
de altura.

   Fixo à sanita de forma segura, através 
de dois adaptadores laterais.

   Parafusos em rosca para fácil 
colocação e remoção do vaso sanitário.

   Excecional capacidade para suportar 
um peso máximo de até 225kg.

   Disponível com ou sem tampa.

Aquatec 90

   pode ser regulado e/ou inclinado em 
conformidade com as necessidades do 
utilizador, sem recorrer a ferramentas: 
- 3 diferentes alturas de regulação (60 / 
100 / 150 mm) 
- Três diferentes ângulos de regulação 
frontal.

   Apoios de braço rebatíveis e ergonómicos, 
para apoio adicional ao sentar e na saída 
da sanita. Podem também adapatar-se a 
transferências laterais.

  Disponível com ou sem apoios de braço.

Aquatec 900

Elevadores de sanita



Características técnicas

Para mais informações sobre este produto, incluindo o manual de utilizador, por favor visite o nosso 
website em www.invacare.pt

Largura assento Profundidade do 

assento 

Altura do assento Largura total 

Aquatec 90 365 mm 395 mm 105 mm (frente)
115 mm (traseira)

380 mm (com tampa)
375 mm (sem tampa)

Aquatec 900 360 mm 425 mm 60 / 100 / 150 mm 590 mm (com apoios braço)
430 mm (sem apoios braço)

Profundidade 

total 

Altura total Largura entre 

apoios de braço  

Largura da 
abertura 

Aquatec 90 410 mm 135 mm (com tampa)
125 mm (sem tampa)

– 210 mm

Aquatec 900 490 mm 380 mm (com apoios braço)
180 mm (sem apoios braço)

200 mm (assento chão)

510 mm 225 mm

Profundidade 
da abertura 

Peso Peso máx. do 
utilizador 

Aquatec 90 270 mm 1.6 kg (sem tampa)
1.1 kg (com tampa)

225 kg

Aquatec 900 285 mm 5.0 kg (com apoios braço)
2.7 kg (sem apoios braço)

120 kg
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