Classic Visco

Simplicidade, Conforto e Eficácia

Trusted Solutions,
Passionate People®

Duas densidades para melhor adaptação

A Classic Visco é uma almofada plana inteiramente
composta de espuma viscoelástica com densidade
de 85 kg/m3. Com uma altura de 75 mm, esta
almofada pode ser usada em ambos os lados. A
Classic Visco foi desenvolvida para garantir conforto
e melhorar a estabilidade, sendo muito prática de
aplicar e fácil de usar.
•
•
•
•

Espuma 100% viscoelástica
Almofada plana, reversível para cima / baixo
Capa permeável aos vapores, bi-elástica,
impermeável e com pega incorporada. (São
fornecidas 2 capas)
Disponível em 4 tamanhos

A Classic Visco promove conforto e suporte
e adapta-se a diferentes utilizadores. Está
disponível em 2 tipos densidade: firme para
utilizadores até 50kg e extra-firme para
utilizadores até 100kg.
Capa simples e funcional
A capa é bi-elástica e permeável aos
vapores o que permite uma boa regulação
da temperatura. É impermeável para evitar a
penetração de liquidos e proteger a espuma.
Possui uma pega discreta e funcional.
A almofada é fornecida com uma capa
extra para que os utilizadores continuem a
usar a almofada com todas as caracteristicas
enquanto a outra capa é lavada.

Características

Capa bi-elástica, impermeável e
repelente à água.
Lavável a 90º

Pega
Localizada num dos cantos, é
discreta e facilmente acessível.

2 firmezas de espuma, 4
tamanhos
Espuma firme ou muito firme
dependendo do tamanho
escolhido

Características técnicas
Para mais informação pré-venda sobre este produto, incluindo o manual de utilizador, por favor visite o site da Invacare
Portugal.
Dimensões1

Altura

Peso total

Peso máximo
do utilizador

375 x 400 mm
405 x 400 mm
430 x 430 mm
455 x 400 mm

Cor da capa
Capa preta,
bi-elástica, impermeável e repelente
à água.

75 mm

TOTAL PRODUCT WEIGHT

A partir de
0.950 kg

1.

 almofada pode ser utilizada nos dois
A
sentidos

90°

kg
Classic Visco

Capa lavável à
máquina

50 kg
100 kg
100 kg
100 kg

a 90º

Códigos
1627253

Classic Visco 375 x 400 mm (Firme)

1627254

Classic Visco 405 x 400 mm Muito firme

1627255

Classic Visco 430 x 430 mm Muito firme

1627256

Classic Visco 455 x 400 mm Muito firme
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