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Ponteiras anti-
deslizantes e flexíveis

Estabilidade e 
conforto garantido 
fora e dentro do 
polibã.

Características

Regulável em altura

Muito fácil de regular. 
7 posições possíveis 
para servir vários 
tipos de utilizadores.

Dados Técnicos

Para mais informação pré-venda sobre este produto, incluindo o manual de utilizador, por favor visite o site da Invacare 
Portugal.

O banco Aquatec Dot é a escolha ideal se começar 
a sentir falta de equilíbrio na casa de banho dentro 
ou fora do polibã, principalmente se houver falta de 
espaço. De design compacto, o banco de duche Dot 
com formato arredondado e elegante seduz pelo 
assento, com recorte dianteiro e traseiro, confortável 
e prático para facilitar a higiene íntima. O Dot é 
muito leve e tem ainda a vantagem de ser regulável 
em altura muito facilmente. É bastante resistente e 
seguro, permite um peso máximo de utilizador de 135 
kg e possui 4 ponteiras de borracha anti deslizante 
podendo ser utilizado com toda a segurança. 
Disponível com ou sem disco giratório que facilita as 
transferências.
• Altura de assento fácil de regular. 7 posições 

possíveis de 40 a 55 cm
• Leve. Pesa apenas 1.65 kg
• Montagem e regulação sem ferramentas
• Muito fácil de higienizar 
• 100 % anti-corrosivo
• Peso máximo utilizador 135 kg

Aquatec Disk on Dot 

Banco de duche Dot com disco. Disponível 
com disco giratório integrado para facilitar as 
transferências.
1575267 Com disco giratório Azul
1575268 Com disco giratório cinza 

365 mm

365 mm

400 - 
550 mm

Aquatec Dot Aquatec Disk on Dot Aquatec Disk on Dot

Lote de 2 bancos - Embalagem atrativa 1564759 1575267 1575268

Largura de assento 34 cm 36,5 cm 36,5 cm

Profundidade de assento 21 cm 36,5 cm 36,5 cm

Altura assento/chão 40 – 55 cm 40 - 55 cm 40 - 55 cm

Largura total 36,5 cm 36,5 cm 36,5 cm

Profundidade total 36,5 cm 36,5 cm 36,5 cm

Altura total 40 - 55 cm 40 - 55 cm 40 - 55 cm

Peso máximo utilizador 135 kg 135 kg 135 kg

Peso 1,65 kg 3,25 kg 3,25 kg

Cor Cinza Cinza com disco Azul Cinza com disco Cinza 


