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Família Pico - Soluções 
modulares para o duche 

Trusted Solutions,
Passionate People®

Pico
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Dados Técnicos 

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

Referência Aquatec Pico Aquatec Pico - 3 em 1
Banco de duche 9.20.001
Banco de duche com apoios de braços 9.21.001
Cadeira de duche completa 9.22.001 1525887
Encosto (Peças) 16469
Apoios de braços (par) (Peças) 16468
Dimensões
Largura de assento 430 mm (A) 430 mm (A)
Profundidade de assento 420 mm (B) 420 mm (B)
Altura do assento / chão (sem aparadeira) 425 - 575 mm (C) 425 - 575 mm (C)
Largura total 575 mm (D) 575 mm (D)
Profundidade total 520 mm (E) 520 mm (E)
Altura total 825 - 975 mm (F) 825 - 975 mm (F) 
Altura dos apoios de braços 605 - 755 mm (G) 605 - 755 mm (G)
Distância entre apoios de braços 430 mm (H) 430 mm (H)
Distância entre regulações 25 mm 25 mm
Largura recorte/ orificio sanitário 180 mm 215 mm
Profundidade recorte/orificio sanitário   145 mm 250 mm
Informação adicional 
Peso do banco de duche 3,2 kg 3,2 kg
Peso do banco de duche com apoios de braços 4,1 kg 4,1 kg
Peso da cadeira de duche só com encosto 4.8 kg 4,8 kg
Peso da cadeira de  duche completa 4,8 kg 4,8 kg
Peso máximo de utilizador 160 kg 160 kg
Côr Branco Branco
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Características 

Aquatec Pico

Banco de duche Pico Banco de duche Pico 
com apoios de braços 

Cadeira de duche 
Pico com os apoios de 
braços desmontados 

Cadeira Aquatec Pico 3 
em 1 com o encosto e 
1 dos apoios de braço  
desmontados. 

Cadeira Aquatec Pico 
3 em 1 com o encosto 
desmontado. 

Cadeira Aquatec Pico 
3 em 1 - A aparadeira 
é facilmente amovível 
(por trás, pela frente e 
lateralmente)

Aquatec Pico 4 em 1 - Cadeira de 
duche com dispositivo sanitário 

•  Multifuncional, sólida e regulável 
em altura 

• Versátil : cadeira de duche, 
quadro e elevador de sanita e 
cadeira sanitária

• Funcional e modular. 
Componentes fáceis de montar 
e desmontar e sem ferramentas. 

• Totalmente anti corrosiva.
• Pernas reguláveis em altura 425 

a 575 mm
• Peso máximo utilizador 160 kg

Aquatec Pico

•  3 modelos disponíveis 
• Base de assento 

anti-derrapante.
• O encosto pode ser montado à 

frente ou atrás
• Apoios de pernas reguláveis em 

altura 
• Ponteiras com bases redondas 

em borracha, anti derrapantes.
• Componentes fáceis de montar 

e desmontar e sem ferramentas.
• Pernas reguláveis em altura 425 

a 575 mm
• Peso máximo utilizador : 160 kg.
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Características técnicas

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

Invacare H296 Cadiz  1637296

• Chassis em alumínio: 100 % anti corrosão, 2.6 kg

• Regulável em altura sem ferramentas de 405 a  
505 mm - 5 posições

• Assento ergonómico perfurado para facilitar o 
escoamento da água

• Segurança e estabilidade aumentadas graças à 
estrutura de assento reforçada e às 4 ponteiras 
de borracha ligeiramente inclinadas para se 
adaptarem da melhor forma a todo tipo de 
solos, mesmo os irregulares.

• Peso máximo utilizador: 143 kg

• Fácil de limpar

• Pernas desmontáveis na parte superior para 
reduzir o volume e facilitar transporte

230 mm

400 mm

310 mm

405 - 505 mm

510 mm

170 mm

Aquatec Sorrento   1532633/1532730

Cadeira de duche anti corrosiva

• Assento extra confortável e tela de encosto 
fléxivel e regulável em tensão

• Pernas reguláveis em altura

• Apoios de braços destacáveis para facilitar as 
transferências

• Disponível com ou sem recorte

240 mm

440 mm

500 mm
170 mm

150 mm
440 mm

420 - 570 mm

200 mm

240 mm

440 mm

500 mm
440 mm

420 - 570 mm

200 mm

Invacare I-Fit   9781E

Ergonómica e prática, esta cadeira de duche 
proporciona grandes possibilidades de regulação, 
graças ao seu sistema de ajuste através de 
parafusos, o que permite ao assento atingir uma 
altura de 380 mm a 550 mm.

• Pés largos para permitir um grande estabilidade
• Assento largo e profundo
• Pés reguláveis em rotação
• Montagem sem ferramentas
• Encosto removível

H296 Sorrento 9781E
Peso (kg) 2,6 5,5 4,5
Peso max do utilizador (kg) 143 135 180
Garantia (anos) 2 2 2

Cadeiras de banho fixas e de encartar

370 mm

420 mm

380 mm

430 mm

380 - 550 mm

500 mm

320 -  
490 mm


