
   
 

 
 
 
 

 

 

ATLANTIC  
    

                      

 
A cadeira de banho e sanitária ATLANTIC é 

um modelo “2 em 1”: fabricada em 

materiais que permitem o uso no banho 

(estrutura em alumínio anodizado, com 

elevada resistência e durabilidade, a sua 

composição evita a oxidação na presença 

de humidade), possui aparadeira e assento 

com abertura para uso sanitário. Tem como 

mais-valia a existência de apoia braços 

rebatíveis de modo a facilitar as 

transferências. Patins de abertura bilateral, 

destacáveis e rebatíveis para dentro e para 

fora. Permite a utilização direta da cadeira 

sobre a sanita, ou utilização através da 

aparadeira. A aparadeira destaca-se pela 

sua largura e profundidade, impedindo a 

existência de fugas. De fácil limpeza e 

desinfeção. Com dois tipos de assento 

disponíveis: assento em “poliuretano integral 

skin”, extremamente confortável, com 

formato anatómico, abertura posterior em 

cunha e tampa; ou assento em ABS, com 

abertura anterior ou posterior. Existem dois 

modelos disponíveis: (1) modelo com 4 

rodízios de 100mm, sendo 2 com travão; ou 

(2) modelo com 2 rodízios de 100mm e rodas 

traseiras de 600mm, com travão. Um produto 

que facilitará o dia-a-dia do utilizador e 

cuidadores, na medida em ajuda a evitar as 

idas à casa de banho durante a noite e 

auxilia nas deslocações para o banho, 

reduzindo o número de transferências 

efetuadas.
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Características  

 

    

Atlantic 4 rodízios 

Com assento integral skin 

(54 CD X AT 46 RR) 

Atlantic 4 rodízios 

Com assento ABS 

(54 CD X AT 46 RR ABS) 

Atlantic roda grande 

Com assento integral skin 

(54 CD X AT 46 RG) 

Atlantic roda grande 

Com assento ABS 

(54 CD X AT 46 RG ABS) 
 

 

Dados Técnicos 

 

ATLANTIC 

Fabricante: Orthos XXI | Referência: 54 CD X AT 46 RR/RG  

  4 RODAS RODA GRANDE 

Largura assento  460mm 460mm 

Profundidade assento  440mm 440mm 

Altura assento-chão  530mm 530mm 

Altura costas  440mm 440mm 

Altura apoia braço-chão  720mm 720mm 

Largura total cadeira  570mm 700mm 

Profundidade total cadeira  810mm 1060mm 

Profundidade sem apoia pés  600mm 850mm 

Altura total cadeira  910mm 910mm 

Rodas traseiras  100mm 600mm 

Rodas dianteiras  100mm 100mm 

Cor assento e costas  Azul Azul 

Peso produto  10Kg 14,6Kg 

Peso máximo utilizador  125Kg 125Kg 

Tolerância: +/-1cm 

 

 
NOTA: em caso de divergência entre o texto e imagem, prevalece a informação descrita no texto. No sentido de melhoria contínua, a Orthos XXI 

reserva-se o direito de efetuar alterações aos seus produtos sem aviso prévio. 
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