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Características do ProdutoCaracterísticas do Produto

Marquesa com três secções, convertivel em marquesa genecológica;Marquesa com três secções, convertivel em marquesa genecológica;
Transformável apenas pelo levantando o encosto ou a secção central através de um cavalete de 6Transformável apenas pelo levantando o encosto ou a secção central através de um cavalete de 6
posições;posições;
A secção dos pés e da pelvis é fixa, a cavidade central permite a extracção da bacia colocada debaixoA secção dos pés e da pelvis é fixa, a cavidade central permite a extracção da bacia colocada debaixo
do assento,do assento,
quando a bacia não está a ser utilizada a área da cavidade é fechada;quando a bacia não está a ser utilizada a área da cavidade é fechada;
A estrutura é consuituida por pernas em aço tubular cromado, ligado à estrutura principal através deA estrutura é consuituida por pernas em aço tubular cromado, ligado à estrutura principal através de
uma liga metálica;uma liga metálica;
A estrutura principal suporta a área de repouso, os cavaletes, o suporte para a bacia e também osA estrutura principal suporta a área de repouso, os cavaletes, o suporte para a bacia e também os
grampos para o suporte das coxas;grampos para o suporte das coxas;
As três zonas de repouso são em painéis laminados, almofadados e estofados em plástico, tecido àAs três zonas de repouso são em painéis laminados, almofadados e estofados em plástico, tecido à
prova de água;prova de água;
Os vedantes do estofo são duplos, contra rasgos.Os vedantes do estofo são duplos, contra rasgos.
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