Invacare®

Porto

Conforto, variedade, funcionalidade e design
A nova poltrona Invacare Porto está disponível com um design
inovador, compacto e oferece várias funcionalidades e escolhas de
tecido, na versão elétrica ou manual - características que respondem
às necessidades dos utilizadores com mobilidade reduzida que
procuram conforto e que se preocupam com a decoração interior
do domicílio.
Porque o bem estar de uma pessoa é primordial, a Porto oferece
várias possibilidades de posicionamento, desde a posição sentada
à posição de descanso tanto na versão elétrica como na versão
manual. Tendo a função de elevação acrescida na versão elétrica.
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Invacare®

Porto

A poltrona Porto oferece um alto nível de conforto graças ao
apoio contínuo das pernas desde o assento até aos pés. O
encosto com abas laterais e apoio lombar integrado maximiza
o bom posicionamento. A Porto prima ainda pelo design
contemporâneo que se enquadra facilmente em qualquer tipo
de ambiente interior. Poderá facilmente ser deslocada através
de uns rodízios traseiros removíveis em caso de necessidade.
Versão eléctrica com 1 motor - Elevação das pernas, reclinação
do encosto e elevação da poltrona para ajudar o utilizador a
levantar-se ou sentar-se.
Versão Manual - Reclinação do encosto e elevação da pernas
através de um manipulo na lateral da poltrona
■

■
■

 ersão elétrica com comando fácil de utilização ou versão
V
manual
Bolsa lateral
Muito fácil de montar e utilizar

Posição de elevação
Posição Descanso
Diferentes níveis de reclinação,
com elevação das pernas antes de
começar a reclinar o encosto para
encontrar o conforto e a posição de
descanso ideal.

Posição sentada
Revestimento em napa castanho
escuro ou em microfibra cor
castanho claro.

Dados técnicos

Invacare Porto

540 mm

480 mm

580 mm

120°

1080 mm

860 mm

850 mm

kg
g

Invacare Porto

1580 mm

650 mm

150 mm

125 kg

57 kg

Densidade da espuma :
Assento 30 kg/m3
Encosto 30 kg/m3
Apoios de braços 25 kg/m3
Invacare Porto
Eléctrica

Posição
Relax

Posição
Descanso

Manual

Posição
Relax

Posição
Descanso

Posição de
elevação

Cores

Revestimento
Microfibra
castanho claro

Revestimento
Napa
Castanha

Peças e opções Disponíveis
Motor
1577637
Transformador + Cabo
1577638
Comando c/ cabo (2 botões)
1577639
Kit bateria + cabo
1577640
O kit bateria é uma opção que permite alimentar a poltrona
através de bateria em vez de estar ligada à corrente elétrics.
Ideal em caso de corte de energia ou se a poltrona tiver que ficar
afastada de uma tomada.
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