
 

 

 

 

 

 

 

 

Design atrativo, funcionalidade e robustez 

definem a cadeira de rodas de aço CELTA. 

Indicada para utilizadores com diminuição 

geral da mobilidade, é uma cadeira robusta 

e durável, prática de usar no dia-a-dia. Além 

disso, permite diversas configurações e a 

inclusão de acessórios para um melhor 

ajuste à condição do utilizador, ao longo do 

tempo. Com estrutura reforçada com tubos 

de 25mm de diâmetro e cruzeta tripla para 

proporcionar maior resistência. Apoia- 

braços facilmente destacáveis. Patins 

destacáveis e reguláveis em altura. Rodas 

traseiras 600mm (opção rodas de 300mm no 

modelo CELTA TRANSIT) com aro em 

alumínio, pneumáticas ou maciças. Jantes 

em nylon ou raiadas. Rodas dianteiras 

200x30mm  maciças  (opção  com  custo: 

rodas pneumáticas 200x50mm). Fácil de 

transportar, é encartável e possui quick 

release da roda traseira (exceção: tamanho 

50 não possui quick release). Estofos pretos 

(opção de estofos com cores (custo 

adicional). Largura de assento: 370, 400, 430, 

460, 500mm. Peso máximo de utilizador: 

150Kg. 

 

 

 
 

CELTA 



 

 

Características 

 

Leveza e robustez 

Em aço (com peso total 

de apenas 16,5Kg) e com 

cruzeta tripla 

Opção: rodas transit 

São uma solução para 

utilizadores incapazes de 

propulsionar a cadeira 

Apoia braços 

Destacáveis, facilitam as 

transferências 

Fácil arrumação 

Estrutura de encartar, com 

quick release das rodas 

traseiras 

 
 

Dados Técnicos 

 
CELTA 

Fabricante: Orthos XXI | Referência: 51 CD CE 2 NO 37/40/43/46/50 ND/NM/ED/EM 

Largura assento 370, 400, 430, 

460, 500mm 

Reclinação encosto - 

Profundidade assento 420mm Basculação/Tilt - 

Altura assento 510mm Rodas traseiras 300, 600mm 

Altura encosto 435mm Rodas dianteiras 200mm 

Largura cadeira 590, 620, 650, 

680, 720mm 

Cor estrutura Cinza 

Largura cadeira fechada 300mm Cor estofos Preto 

Profundidade cadeira 1010mm Peso total cadeira 16,5kg 

Profundidade cadeira s/patins 810mm Peso s/componentes desmontáveis 8,6kg 

Altura do apoia braços 715mm Peso máximo utilizador 150kg 

Altura cadeira 920mm Garantia 2 anos 

Medidas equipamento standard | 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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