
Mais conforto

A poltrona eléctrica Invacare Madison Plus oferece ainda mais conforto 
graças ao apoio inteiriço das pernas entre o assento e o apoio de pés. 
O encosto reclina mais para permitir uma posição totalmente deitada e 
a inclinação maior da unidade de assento proporciona uma função de 
elevação superior.
Esta nova poltrona eléctrica, munida de 1 motor, está disponível em 
tecido microfibra Castanho, Bordeaux e em Napa Castanha e Bordeaux. 
Estão equipadas de uma bolsa lateral do lado direito e de um suporte 
de comando.
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1 MOTEUR

Tecido microfibra 
Bordeaux 

CE1535568-0623

Cores

Tecido microfibra 
Castanho 

CE1535568-0624

Napa Bordeaux
CE1535568-0625

Conforto

A poltrona Madison Plus oferece 3 posi-
ções diferentes : 

  Posição de elevação : permite sentar-
se e levantar-se facilmente por sim-
ples apoio nos apoios de braços (com 
uma inclinação negativa de 27º para a 
frente)
  Posição Relax 
  Posição de descanso : o encosto 
reclina até 55º !  

Com desin inovador e prática

Esta poltrona enquadra-se facilmente em 
qualquer tipo de divisões graças ao seu 
design simples e sóbrio.
O encosto almofadado ao nível lombar 
oferece maior conforto.
A Madison Plus é fornecida montada 
mas o encosto desmonta-se sem ferra-
mentas para facilitar a entrega no utiliza-
dor final.

Peças : 
● Motor Madison Plus MTRXDS 
● Cabo transformador Madison Plus MTACPR 
● Transformador + cabo Madison Plus MTACTR01 
● Comando Madison Plus  TC2TQR 

Napa Castanho 
escuro

CE1535568-0638

Posições
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Relax Elevação Descanso Assento 
inteiriço

NOVIDADE

NOVIDADE



Conforto e estilo para todo o tipo de interiores

A poltrona Invacare Texas oferece muito conforto graças 
ao assento/apoio de pernas inteiriço. A inclinação de 
encosto oferece uma posição de descanso deitada. A 
baixa altura assento/chão facilita o sentar. Os dois tons de 
cinza discretos enquadram-se à perfeição em qualquer 
tipo de interior.
Possui uma bolsa lateral para arrumação do comando, de 
revistas ou outros objetos.
  De série = Almofada de apoio de cabeça com protecção 
amovível, protecções amovíveis para apoios de braços 
e almofada lombar

  Comando com função de bloqueio 

Invacare Texas™   CE1548713-0636

Cor 

Bicolor Cinza claro/  
Cinza escuro

CE1548713-0636
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Relax Elevação Descanso Assento 
inteiriço

NOVIDADE



Guia de escolha

Cores Posição 
Relax

Posição 
Vertical

Posição 
descanso

Assento 
inteiriço

Profun-
didade 
assento

Altura de 
assento

Largura de 
assento

1 MOTOR

CE1548713-
0636

Texas
Microfibra 
Cinza ◆ ◆ ◆ ◆ 545 mm 465 mm 510 mm

CE1535568 
-0623

Madison 
Plus

Microfibra 
Bordeaux ◆ ◆ ◆ ◆

480 mm 510 mm 530 mm

CE1535568 
-0624

Microfibra 
Chocolate ◆ ◆ ◆ ◆

CE1535568 
-0625

Napa 
Bordeaux ◆ ◆ ◆ ◆

CE1535568 
-0638

Napa 
chocolate ◆ ◆ ◆ ◆

Garantia : 2 anos

Incli-
nação 
máxima 
do 
encosto

Altura 
do 
encosto

Largura 
total

Profundi-
dade total 
fechada

Profundi-
dade total 
aberta

Distância 
parede 
necessá-
ria para 
inclinação 
máxima do 
encosto

Altura 
chão/
apoios 
de 
braços

Peso 
máximo 
utiliza-
dor

Peso Densidade da 
espuma

Texas 135° 1160 mm 710 mm 1000 mm 1475 mm 260 mm 640 mm 130 kg 49,9 kg

Assento 25kg/m3 
Encosto 25kg/m3 
Apoios de braços 

25kg/m3

Madison 
Plus

148° 1050 
mm 820 mm 830 mm 1700 mm 480 mm 640 mm 110 kg 47 + 8 kg

Assento 35 kg/m3 
Encosto 17 kg/m3 

Apoios de braços 30 
kg/m3
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Posição Relax:   Posição confortável com inclinação do assento e do encosto. Inlinações combinadas (1 Motor)
Posição de elevação:  Função que ajuda o utilizador a sentar-se e levantar-se sem grande esforços.
Posição Descanso:  Posição deitada para o utilizador poder se deitar e dormir.
Assento inteiriço:   Continuidade entre o assento e o apoio de pernas para maior conforto.


