


Cadeiras de alumínio

Cadeiras de aço inox

Bancos de banheira

Bancos de poliban

Alteadores de sanita

Lava cabeça

Urinóis

Ajudas de banho

Carro de banho

indian
pacific
atlantic  
mediterranean

artic
antartic 

giratório aço
giratório alumínio
suspenso
simples
tábua de banheira

sem costas
com costas
parede com costas
banheira/poliban
parede sem costas
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ORTHOS XXI reserva-se no direito de mudar os produtos sem prévio aviso 

2

3

6

8

9

7

7

2

4

5

7

1



INDIAN, com estrutura em alumínio anodizado, 
apresenta elevadas resistência e durabilidade, 
pois não oxida na presença de humidade. Com 
assento sanitário em resistente fibra branca. De 
fácil limpeza.  Regulável em altura.
Peso:4kg

100kg
46cm

Peso máximo do utilizador:
Tamanho:

 
 

54 CD X IN 46 ZZ

pacific 4 rodizios
pacific reg. em altura

cadeiras de alumínio

indian

indian
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pacific

54 CD X PC 46 ZZ
 (reg. em altura)

54 CD X PC 46 RR 
(4 rodízios)

PACIFIC, com estrutura em alumínio anodizado, apresenta elevadas resistência e durabilidade, pois não oxida na 
presença de humidade. Assento sanitário em integral skin com abertura em cunha. 

Permite  utilização directa ou com aparadeira. De fácil limpeza. 
Também disponível com assento  

em  fibra  branca. 

Peso: 
Peso máximo do utilizador:

5,8kg
100kg

46cm
 

Tamanho único: 

Dois modelos disponiveis:
- Com 4 rodas de , todas com travões
- Sem rodas (regulável em altura)

 100mm



mediterranean

atlantic

atlantic 4 rodízios
atlantic roda grande

MEDITERRANEAN em alumínio pintado com materiais de PU 
e PVC, anti-corrosão. Patins destacáveis e reguláveis em 
altura e ângulo e apoia-braços rebatíveis, facilitam o acesso 
do usuário. O seu assento permite a utilização directa ou com 
aparadeira. Com 4 rodas de  com travões, para  maior 
segurança.
Peso: 
Peso máx. usuário: 

125mm

13,2kg
100kg 

54 CD 9 MD 46 RR

mediterranean 5656 101 - 8845 54 204742,5

asiento sanitário 
    anatómico

ATLANTIC, em alumínio anodizado, apresenta elevada resistência e durabilidade, pois não oxida na presença de 
humidade. Assento sanitário em integral skin com abertura em cunha.

 Permite utilização directa ou com aparadeira. De fácil limpeza. Dois modelos disponiveis:
- Com 4 rodas de 100mm, todas com travões
- Com 2 rodas grandes e duas pequenas

Também disponível com assento em fibra 
branca.

 Tamanho único: 
 

 Peso:
 Peso máx. do utilizador:

 
 

5,8kg
100kg

46cm
apoia braços 
   rebatível

patins destacaveis aparadeiraatlantic fibra branca

54 CD X AT 46 RR 
(4 rodízios)

54 CD X AT 46 RG
 (roda grande)



ARCTIC, em aço inoxidável branco de altas 
resistência e durabilidade. Com assento sanitário 
anatómico em integral skin, com abertura em 
cunha. Dobrável para facilitar o transporte. 
Disponíveis modelos em aço inoxidavel polido. 
Também disponível assento em fibra branca. 
Permite a utilização directa ou com aparadeira. De 
fácil limpeza.

54 CD I AR 46 RR (4 rodizios) 

arctic

      arctic roda grande
arctic 4 rodizios

54 CD I AR 46 RG (roda grande)

cadeiras de inox
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Peso total 4 rodizios:           
Peso total roda  grande:      
Peso máximo do utilizador:
Tamanho do assento:

13kg
15kg

 120kg
           46cm

Dois modelos disponíveis:
-Com 4 rodízios de , todos com travões
-Com 2 rodas de  e 2 rodízios 

125mm
600mm



antarctic

      antarctic 4556 102 - 7645 50 224843

ANTARCTIC, cadeira de banho e WC, com
estrutura em aço inoxidável de elevada resistência,
anti corrosão, muito resistente e durável. Os seus 
materiais bacteriologicamente imunes tornam-na 
adequada para uso hospitalar. Com assento sanitário
e encosto em resina fenólica apoia braços e  
patins rebatíveis. Compacta e fácil para transportar. 
Permite a utilização directa ou com aparadeira.  

Peso: 
Peso máximo do utilizador: 
tamanho do assento:

15kg
150kg

 46cm

De fácil limpeza.

54 CD I AN 46 RR



Tamanhos:
Largura total com punhos: 
Largura total entre punhos: 
Profundidade total: 
Largura do assento:
Peso máx. utilizador:
 

suspenso
54 BC I BA SP

tábua de banheira
54 TB BA AJ

simples
54 BC X BA BS

Banco de alumínio  adaptável
a cada banheira, oferecendo
ao utilizador um assento 
seguro e versátil.

bancos  banheirade

giratório aço
54 BC I BA GI

S, M, L
70 / 73 / 76cm
52 / 55 / 58cm
46cm
41cm
120kg

Tamanhos:
Largura total com punhos: 
Largura total entre punhos: 
Profundidade total: 
Largura do assento:
Altura do punho à base:
Peso max. utilizador: 

M
73cm
54cm
46cm
41cm
14cm
120kg

Em aço inoxidavel com  acabamento 
branco. Assento e encosto em polietileno 
termoplastificado com anti-deslizamento.
Assento em forma de ferradura
Recomendável para banheiras com 
medida interior superior entre .55 e 63cm
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giratório alumínio
54 BC 9 BA GI

 18,8cm
    5,5kg
   120kg

   6,7cm

Altura do assento:           
Peso total:                        
Peso máximo suportado: 
Largura máxima dos 
parafusos reguladores: 

 

Em alumínio com acabamento   branco. Alavanca 
de bloqueio do assento em 4 posições  diferentes. 
Rotação de 360º. Assento com orificios de 
drenagem da água. Com 2 parafusos de ajuste.  
Desmontável em 2 peças para facilitar transporte.Para banheiras com medida int. sup. entre .55 e 63cm

Permite o ajuste a cada  banheira 
com conforto e  rapidez. O  seu 
design garante o escoamento da  
água,  impede  o   deslizamento  do 
utilizador e garante toda a confiança 
de um assento. Inclui asa de apoio.

de segurança.

Em aço inoxidável com acabamento branco. Encosto 
e assento em polietileno termoplastificado com assento 
em formato de ferradura. Giratório a 360º, com alavanca

Peso max. utilizador:     100kg

Dimensões:
Peso máximo do utilizador:

79 x 37 x 4cm   
100kg 



bancos  polibande

Altura assento máx:  
Altura costas:                   
Largura total:                             
Profundidade total:                
Largura assento:

             Peso máx. utilizador:

com costas 

54 BC X PO CC

O assento anatómico com encosto 
oferece conforto e segurança. Em 
alumínio, com assento e encosto 
termoplásticos   
 

anti-deslizamento.

41-51cm
   35cm
   43cm
   48cm
   41cm
  100kg

sem costas
54 BC X PO SP

Assento anatómico sem costas
garante a segurança de um banco.

Altura máx:   
largura total:                
Profundidade total:   
Largura assento:
Peso máx. utilizador: 
                 

 41-51cm
   43cm
   48cm
   41cm
  100kg

parede com costas 

54 BC I PO PR CC

       

Banco de poliban rebatível, com 
costas para evitar transtorno a 
outros utilizadores. Assento de 

 de largura em termoplástico.44cm
Largura:          
Profundidade: 

 

Profundidade:
Peso máx. utilizador:

                41cm
   46cm (aberto)
10cm (fechado)
               100kg

banheira/poliban 

54 BC 9 BA

       

Banco de banheira/poliban 
e m  p l á s t i c o  ( p e ç a
única) de alta resistência.
Possui 4 ventosas para maior 
estabilidade na banheira.
Dimensões: 
Peso máx. do utilizador: 

46 x 30 x 22cm
90kg

parede sem costas 

54 BC 9 PO PR

       

Banco de poliban rebatível, com 
estrutura  em  alumínio.  Pernas 
reg. em altura: 
Largura total:  
Profundidade  total: 
Peso máx.  do  utilizador:  

50 a 60cm
58cm

50cm
100kg



Ajustável e com apoios de braço desmontáveis. 
Adaptável a qualquer sanitário. Em termoplástico. Inclui 
suportes. Altura: 
Peso máx. do utilizador: 

12cm.
100Kg

 

ajustável  
apoio de braços

54 AL SN AJ

Em espuma macia. Superfícies de apoio sobre o aro da 
sanita com rebordes para evitar oscilações durante a 
sua utilização.Lavável e leve. Altura: 
Peso máx. do utilizador:
 

10cm. 
100Kg

espuma
54 AL SN ES

Em vinil muito resistente, com anéis facilmente 
insufláveis e uma abertura para a colocação da cabeça. 
Muito prático para lavar a cabeça a uma pessoa 
acamada, com o maior conforto.

 
lava cabeça
54 BD LV CB

alteadores de sanita

ajustável com  
apoio de braços
rebatível e tampa
54 AL SN AJ TP

Regulável em altura , facilmente ajustável. 
Fácil de limpar e desinfectar.
Peso máx. do utilizador: 

(7 a 15cm)

100kg

regulável 
em altura
54 AL SN RG

 urinóis

urinol tipo bidé 
(aço inoxidável)

69 AP I BD

urinol tipo cunha
 (aço inoxidável)

69 AP I CU

urinol homem 
(com tampa)

69 UR HM

urinol tipo cunha
 (termoplástico)

69 AP FE
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Ajustável e com apoios de braço rebatíveis. Adaptável a 
qualquer sanitário. Em termoplástico. Inclui  suportes.  
Altura:  
Peso máx. do utilizador:

18cm.
100Kg

lava cabeça



ajudas de banho
     com ventosas
   54 AJ PB AV T60

 
montagem e uso.
Dimensões: 74 x 18cm

suporte barra
54 AJ 9 SN AR PR SR

Em aço inoxidável, com superfície 
anti-derrapante.Incluem sistemas 
de fixação. Com 32mm de diâmetro; 

 
da banheira. : .
Largura: 
Altura total:
Altura fora da banheira: 

8 - 14,5cm
20 - 29cm

 46cm
37,5cm

Barras  brancas  de plástico 
revestidas a PVC.  Instalam-se 
facilmente. Parafusos incluidos. 
Superficie anti-derrapante.

barras
54 AJ 9 BA SP 50/70/90

barra banheira
54 AJ 9 AC BA

              A  resistência  das  ventosas   permite  montar a barra em qualquer  superfície  lisa, 
            na horizontal, vertical ou diagonal. Colocam-se e  retiram-se  em  poucos  segundos, 
          tornando-se  uma  ajuda  ideal  para  levar  em  viagem. Inclui  dispositivo para avisar 
       se a colocação da barra é a correcta (sinal vermelho/verde)
     Força máx. recomendável (lateral e vertical): 
   Força máx. recomendável (em ângulo): 
Comp: 

70kg
35kg

50cm

54 AJ I SN AR PR SR

Em  aço  pintado  de branco. 
Mantém-se de pé por  mola, e 
rebate-se contra a parede 
quando  necessário. De fácil

Em aço  com acabamento vinílico 
branco. Com manivela para fácilitar
a instalação e extracção de qualquer
tipo de banheira . Ajust. à espessura

disponíveis também com diâmetros 
de  35mm.



Estrutura em aço pintado epoxi, anti-corrosão. 
Banheira hidráulica com interior em espuma em 
PVC soldado. Possui 4 rodas de  com travão 
integrado. Grades rebatíveis pintadas em epoxi.  
Mangueira para evacuação da água.

100mm

54 CR 3 BH H

carro de banho

Comprimento:   
Largura:             
Altura total:        
Altura do leito:
Altura total:       
Peso max. utilizador:

travão centralizado às 
quatro rodas 

193cm
78cm
60-100cm

   39-79cm
 52 - 88cm

 150kg

opções:
(125mm)
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 Disponível modelo em aço inoxidável. 



Rua de Santa Leocádia
4809-012 Santa Leocádia de Briteiros I Guimarães I Portugal

Tel (Portugal): +351 253 470 277 I Fax: +351 253 470 278

www.orthosxxi.com
info@orthosxxi.com


