
Pensado para o conforto e facilidade de utilização

com um estilo discreto, moderno sem parafusos ou fixações

Ocean Ergo90 Ergo
um novo elevador de sanita ergonómico



Ocean Ergo90 Ergo

O nosso compromisso com a qualidade significa que todos os 
produtos Aquatec têm foco nos detalhes. Cada solução Aquatec é 
cuidadosamente desenhada para ajudar a ultrapassar dificuldades 
pessoais de higiene.

Conheça o novo Aquatec 90 Ergo.

O novo membro da  
nossa gama Aquatec



Ocean Ergo90 Ergo

Um novo elevador de sanita 
com características únicas

A Aquatec 90 Ergo é o novo membro da 
gama Aquatec. Incorpora uma elevação de 
sanita em 10 cm, novo design ergonómico e foi 
criado para vasos sanitários modernos ou mais 
tradicionais, tornando-o extremamente versátil. 
É o equilíbrio perfeito entre custo, benefício e 
qualidade de design. Chegou a nova geração 
de elevadores de sanita!

5°

Foco na ergonomia

   Moldado para o conforto

   Contorna o corpo

    Inclinação de 5º para facilitar a 
higiene íntima

>

>

>

DESIGN  
ERGONÓMICO



Estilo sem comprometer a 
funcionalidade

Os tempos em que escolhíamos entre a funcionalidade 
ou o design, terminaram. Bem-vindo à nova era dos 
acessórios de higiene concebidos para promover a 
independência sem comprometer a estética da casa de 
banho.

Design Ergonómico

O Aquatec 90 Ergo tem um assento desenhado 
anatomicamente, também presente nas cadeiras de 
banho Aquatec Ocean Ergo. O assento ergonómico 
adapta-se perfeitamente ao formato anatómico do 
utilizador, garantindo máxima estabilidade e mais altos 
níveis de conforto. A inclinação de 5° também promove 
uma posição melhorada para maior facilidade na higiene.

Com ou sem tampa

O Aquatec 90 Ergo está disponível com tampa para uma 
estética mais apurada e maior higiene.

Tampa opcional



Adapta-se à maioria dos vasos 
sanitários

O Aquatec 90 Ergo adequa-se a vasos 
sanitários redondos e mais tradicionais, bem 
como ao mais modernos e com design mais 
quadrado, sem necessidade de parafusos ou 
fixações.

Ecologicamente consciente

Tomar mais decisões ecológicas significa ser 
mais bondoso com o meio ambiente bem 
como com a nossa casa. O Aquatec 90 Ergo é 
fabricado com 47% de material reciclado, para 
uma redução da pegada ecológica. Escolher 
o Aquatec 90 ergo significa poupar recursos 
para um ambiente mais sustentável

Sem parafusos ou fixações

Concebido com uma nova superfície  
antideslizante, o Aquatec 90 Ergo garante 
uma aplicação altamente segura e estável, 
sem fixações, parafusos ou clips. Basta 
simplesmente pegar no elevador e guardá-lo 
quando não estiver em uso.

Compacto para ser 
guardado facilmente

Sem parafusos 
ou fixações
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A Aquatec, há muito tempo que é sinónimo de equipamentos de qualidade premium para cuidados 
pessoais assistidos ou independentes. A gama inclui soluções para higiene, duche e banho. Pode explorar 
toda a gama em www.invacare.pt.

Uma grande reputação em
qualidade e design inovador

Características técnicas

Para mais informação sobre este produto, incluindo o manual do utilizador, por favor 
visite o site da Invacare Portugal

Largura da abertura Largura total Profundidade de 
abertura 

Profundidade total 

230 mm 410 mm 315 mm 411 mm

Incremento de altura
(desde o vaso 

sanitário) 

Altura total Peso Peso máximo 
do utilizador 

100 mm 143 mm
1.6kg (com tampa)
1.2kg (sem tampa)

225kg

Cor 

Branco

90 Ergo 


