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FICHA TÉCNICA

Modelo: ATLANTIS

 

Cadeira giratória

Características

Costa Assento Base

Braços

Funções

Modelo AT.2110.PO

Disponível em versão giratória com costa média ou alta.
Disponível em versão equipada com contacto permanente, mecanismo asyncron ou mecanismo sincronizado.

Disponível em versão trenó ou 4 pés.
Todas as versões em espuma moldada.

Costa média ou alta.
Parte frontal revestida, com estofo em 
espuma de poliuretano moldada, com 
densidade de 44m³/Kg e espessura de 5,5 
cm.
Traseira em poliamida preta.
Modelo AT.22_0.PO: Costa alta.
Modelo AT.21_0.PO: Costa média.

Revestido, com estofo em espuma de 
poliuretano moldada, com densidade de 
44m³/Kg e espessura de 6 cm.

Base de 5 hastes em poliamida preta, com 
rodízios duplos em polipropileno.

Modelo AT.BRPP: braços reguláveis
Modelo AT: BFPL: braços fixos

① Sistema de elevação a gás, com amortecimento suave, para ajustamento da altura do 
assento.

② Regulação manual em altura da costa, com bloqueio / desbloqueio de manípulo rotativo.

③ Mecanismo de contacto permanente, para ajuste do grau de inclinação da costa.

②

①

③
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FICHA TÉCNICA

Modelo: ATLANTIS
Modelos AT.2120 e AT.2220

Modelo AT.2230.PO

Opcionais

Braços

Dimensões

① Sistema de elevação a gás, com amortecimento suave, para ajustamento da altura do 
assento.

② Sistema Up & Down para regulação da altura da costa, por sistema de multi-ponto. 

③ Mecanismo asincronizado:

     3.1   Bloqueio da inclinação da costa, por manípulo.

     3.2   Bloqueio da inclinação do assento, por manípulo.

① Sistema de elevação a gás, com amortecimento suave, para ajustamento da altura do 
assento.

② Sistema Up & Down para regulação da altura da costa, por sistema de multi-ponto. 

③ Mecanismo sincronizado do assento e costa, com bloqueio e desbloqueio da inclinação 
da costa em várias posições.

④ Regulação da tensão de inclinação da costa.

Modelo AT.BRPP:
Par de braços reguláveis em 
altura 6 cm, em 
polipropileno, em formato 
fechado.

Modelo AT.BLPL:
Par de braços fixos, em 
poliuretano, em formato 
fechado.

3.1 

①

②

3.2
 

②

① ③

④
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FICHA TÉCNICA

Modelo: ATLANTIS

 

Cadeiras com estrutura de 4 pés e com formato trenó

Versões e características

Modelo AT.1100.PO Modelo AT.1400.PO

Costa Assento Estrutura

Braços

Opcionais

Braços

Disponível em versão giratória com costa alta.
Disponível em versão equipada com contacto permanente ou mecanismo sincronizado.

Disponível em versão trenó.
Disponível em versão polipropileno preto.

Cadeira com estrutura de 4 
pés.

Cadeira com estrutura 
formato trenó.

Costa média frontalmente revestida, com 
estofo em espuma de poliuretano 
moldada, com densidade de 44m³/Kg e 
espessura de 5,5 cm.
Traseira em poliamida preta.

Revestido, com estofo em espuma de 
poliuretano moldada, com densidade de 
44m³/Kg e espessura de 6 cm.

Estrutura em tubo de aço redondo de Ø 2,5 
cm,  e espessura de 0,2 cm, com 
acabamento a pintura epoxy cor preto.
Modelo AT.1100.PO: Estrutura de 4 pés.
Modelo AT.1400.PO: Estrutura base trenó.

Modelo AT.BRPP: braços reguláveis
Modelo AT: BFPL: braços fixos

Modelo AT.BRPP:
Par de braços reguláveis em 
altura 6 cm, em 
polipropileno, em formato 
fechado.

Modelo AT.BLPL:
Par de braços fixos, em 
poliuretano, em formato 
fechado.
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FICHA TÉCNICA

Modelo: ATLANTIS

Dimensões
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