
3 em 1 para casa de banho

Styxo 2

A nossa próxima geração de soluções para a casa de banho

3 em 1, ajustável, robusto



O Styxo 2 é uma solução de cuidados de higiene 
simples e rentável, com três funções. Pode ser 
utilizada como cadeira sanitária no quarto, como 
quadro sanitário e elevador de sanita dentro da 
casa de banho.

Altura do  
assento 

Incrementos 
entre alturas de 

assento 

Profundidade do 
assento 

Altura total - 
tampa fechada 

Largura total 

38-53 cm 2.54 cm 38 cm 58 - 73 cm 61 cm

kg

Profundidade 
total 

Largura entre 
apoios de braço 

Altura dos apoios 
de braço 

Peso total Peso máximo do 
utilizador 

48 cm 48 cm 20 cm 4.6 kg 159 kg

Apresentamos a mais 
recente cadeira sanitária 3 em 1
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Especificações técnicas

   Cadeira robusta e com bom apoio

   Facilmente ajustável para a altura perfeita 
do assento, desde 38 a 53 cm

    Pack completo com assento, aparadeira com 
tampa e proteção anti salpicos. 

   Montagem sem ferramentas

   Peso máximo do utilizador até 159 kg

Principais características:

O novo Styxo 2 tem um design melhorado com 
novas cores e é extremamente fácil de higienizar. 
Vem equipado com uma aparadeira, e uma 
proteção anti salpicos. Não requer acessórios e 
por isso representa a solução ideal e completa 
para casa de banho.

Branco

Cor do 
chassis

Cor do 
plástico

Cinzento

Para mais informações de pré-venda sobre este produto, incluindo o manual do utilizador do produto, 

consulte o website da Invacare.


