Cosy Up

Ultra personalizável e muito
Trusted Solutions,
confortável!
Passionate People®

Invacare Cosy Up
A poltrona Cosy Up oferece o máximo de
conforto graças à unidade de assento inteiriça,
com continuidade até ao apoio de pernas,
totalmente almofadada.
Com um variado leque de tecidos de almofadas
à escolha, padrões mais sóbrios ou mais
coloridos, a poltrona enquadra-se facilmente
em qualquer ambiente domiciliário ou
institucional.
Tanto a versão elétrica de 1 motor como a de
2 motores permitem a função de elevação
de pernas, reclinação de encosto e elevação
frontal.
Fornecida de série com encosto regulável em
profundidade
Graças aos dois pontos de fixação do encosto, a
Cosy Up é regulável em profundidade de uma forma
muito simples.

Fornecida de série com duas larguras de assento
A poltrona Cosy Up é fornecida de série com 2
pares de revestimentos para os apoios de braços.
Espessos ou Finos.

Graças a estes dois pontos de fixação, esta poltrona
responde às necessidades de um variado grupo de
utilizadores. Com o encosto montado mais à frente
a poltrona fica com a profundidade de 450 mm e
serve pessoas de estatura mais baixa. Na posição
recuada, fica com 540 mm de profundidade e
adapta-se a pessoas mais altas.

450 mm

540 mm

Para que a poltrona fique
com uma largura de assento
de 450 mm, devem ser
instalados, nos apoios de
braços, os revestimentos
espessos.

Para que a poltrona fique
com uma largura de assento
de 530 mm, devem ser
instalados, nos apoios de
braços, os revestimentos
finos.

9 cm

Bolsas laterais

Poupança de espaço

A Cosy Up é equipada de duas bolsas
laterais, uma à esquerda e outra à direita
para colocação de revistas ou outros
objetos.

Graças a uma conceção otimizada da Cosy Up 1 motor, para espaços pequenos,
são necessários apenas 9 cm entre a parede e a poltrona para permitir a
reclinação total do encosto sem ter que afastar a poltrona da parede.
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Características e opções
Cosy Up: misture, escolha e altere a cor de acordo com o seu humor!
Com 2 bases e 6 padrões de almofadas à escolha, a Cosy Up é a poltrona mais configurável do mercado. Mude de
revestimento como muda de humor e transforme o seu interior em apenas alguns minutos.
A configurabilidade da Cosy Up permite que num espaço comercial sejam apresentadas as várias cores trocando apenas as
almofadas (economia de espaço e stock!).

Bases à escolha

ou

Configurações fechadas: Bases + Almofadas

Pode encomendar a poltrona completa (configurações fechadas) ou criar a poltrona ao seu gosto ao selecionar a base e
depois as almofadas que deseja: a partir de agora vai poder mudar as vezes que quiser!

NOVA BASE

Base 1 Motor
Napa Cinza
Taupe - Ref. 1650169

Base 2 motores
Napa Cinza
Taupe - Ref. 1650205

Base 1 Motor
Napa Cinza Rato

Poltrona Cosy Up com base com
comando, 1 motor, Napa Cinza
Taupe e almofadas Napa Cinza
Taupe disponível através do
código de configuração fechada.
Ref. 1650215

Poltrona Cosy Up com base com
comando, 2 motores, Napa Cinza
Taupe e almofadas Microfibra Cinza
Taupe disponível através do código
de configuração fechada.
Ref. 1644971

Nova configuração fechada

NOVIDADE

Nova configuração fechada com novas
cores : Poltrona Cosy Up com comando,
1 motor, Napa Cinza Rato e almofadas
Easy Clean Cinza claro. Disponível na
configuração fechada.
Ref. 1660843

Sets de almofadas à escolha

EasyClean
Amarelo

EasyClean
Azul

EasyClean
Cinza Taupe

Ref. 1650210

Ref. 1650211

Ref. 1650212

Tecido Étnico
Ref. 1650213

Napa Cinza
Taupe

Microfibra Cinza
Taupe

Ref. 1650209

Ref. 1650208

NOVA COR EASY CLEAN

Tecidos EasyClean: laváveis com água!
Tecido antibacteriano e repelente, com tratamento especial para
limpeza com água. O Easyclean permite remover nódoas diárias
como café, chocolate ou mesmo vinho com um pano limpo com
água. O EasyClean evita que as manchas penetrem no tecido
aumentando a durabilidade da poltrona.
Prático e estético, o tecido anti-manchas previne a humidade e
resiste ao fogo conforme as normas EN 1021-1 e EN 1021-2.
Laváveis à máquina a 40 ªC, podem ir também à maquina de secar,
as almofadas EasyClean modernas e confortáveis, fazem da Cosy Up
a poltrona ideal para uso em meios institucionais.

40°
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Padrão Étnico
Para uma poltrona confortável e moderna,
o conjunto de almofadas estilo Étnico está
disponível para a Cosy Up (ref. 1650213).
O tecido em algodão resistente é fácil de
higienizar e fica bem em todo o tipo de
ambientes.

30°

Características e opções

Apoio de cabeça acolchoado
Para um melhor suporte e conforto durante
os momentos de repouso. Disponível como
acessório. Ref. 1650214

Tabela de características
Para mais informações sobre estes produtos, incluindo o manual de utilizador, por favor visite o site da Invacare Portugal
www.invacare.pt.

Posição
Relax

Posição de
elevação

1 Motor

u

u

2 Motores

u

u

Altura
total

Posição de
descanso

Continuidade Profundidade Altura de Largura de
de Assento
assento/
assento
entre assento
e apoio de
chão
pernas

u

Inclinação
máxima do
encosto

u

450 ou
540 mm

480 mm

450 ou
530 mm

120°

u

450 ou
540 mm

480 mm

450 ou
530 mm

135°

Largura Profunidade Profunidade Afastamento
Altura
total
total
total
da parede
apoio de
poltrona
poltrona
para
braço /
posição
toda
reclinação
chão
sentada
reclinada
máxima do
encosto

Peso
Peso da
máximo poltrona
utilizador

Densidade da
espuma

kg
TOTAL PRODUCT WEIGHT

1.

1 Motor

1050
mm

770 1 /
800
mm

2 Motores

1050
mm

770 1 /
800
mm

910 mm

910 mm

1520 mm

1720 mm

90 mm

640 1 /
700 mm

460 mm

640 1 /
700 mm

125 kg

125 kg

57 kg

Unidade de
assento
28kg/m³
Apoios de
braços 18kg/m³

57 kg

Unidade de
assento
28kg/m³
Apoios de
braços 18kg/m³

Sem revestimentos de apoios de braços
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