
   
 

 
 
 
 

 

 

CELTA COMPACT 3  
    

 

 

 
 

CELTA COMPACT 3 é uma cadeira de rodas 

manual, em aço, com estrutura resistente e 

funcional. Indicada para utilizadores com 

diminuição geral da mobilidade, é uma 

cadeira robusta, prática de usar no dia-a-

dia e, além disso, económica. Estrutura 

reforçada com tubos de 25mm de diâmetro 

e cruzeta tripla para proporcionar maior 

robustez. Estrutura azul e estofos pretos. 

Apoia braços destacáveis. Apoia pés 

destacáveis e reguláveis em altura. Estofos 

resistentes ao fogo de acordo com a norma 

EN 1102:1995. Rodas traseiras maciças de 

600mm, com jante em nylon. Opção: rodas 

traseiras de trânsito (300mm), para casos em 

que o utilizador não é capaz de propulsionar 

a cadeira de rodas. Rodas dianteiras 200x30 

maciças. Estrutura robusta e leve, com 

apenas 14,6Kg (peso total). Largura de 

assento: 400, 430 ou 460mm. Peso máximo 

do utilizador: 150Kg. 
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Características  

 

    
Configuração 

Rodas traseiras de 600mm 

ou 300mm (trânsito) 

Apoia pés 

Destacáveis e reguláveis 

em altura 

Apoia braços  

Destacáveis, facilitam as 

transferências 

Fácil arrumação 

Estrutura de encartar 

 
 

 

Dados Técnicos 

 

CELTA COMPACT 3 

Fabricante: Orthos XXI | Referência: 51 CD C3 NO 40/43/46EM  

Largura assento 400, 430, 460mm Reclinação encosto - 

Profundidade assento 420mm Basculação/Tilt - 

Altura assento  510mm Rodas traseiras 600, 300mm 

Altura encosto 400mm Rodas dianteiras 200mm 

Largura cadeira 610, 640, 670mm Cor estrutura Azul 

Largura cadeira fechada 310mm Cor estofos Preto 

Profundidade cadeira 1010mm Peso total cadeira  15,8kg 

Profundidade cadeira s/patins 830mm Peso s/componentes desmontáveis 13kg 

Altura do apoia braços  730mm Peso máximo utilizador 150kg 

Altura cadeira 940mm   

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. Mais informações disponíveis no manual do produto. 
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