
Move Up

Design moderno | 4 rodízios | Conforto

A poltrona que combina o 
conforto e a mobilidade



A Move Up vem tornar a gama de poltronas da Invacare ainda mais completa, adicionando 
características diferenciadores, sem abdicar das funcionalidades presentes em todos os 
restantes modelos da Invacare.

Com 4 rodízios e foco no conforto
Disponível na versão elétrica de 1 motor, a Move Up 
tem almofadas totalmente redesenhadas, apoios 
laterais de cabeça integrados no encosto e um 
mecanismo inovador de ativação dos 4 rodízios. 
Com um design global mais moderno e elegante, 
a poltrona Move Up é uma excelente opção para 
domicílios e instituições geriátricas.

Este modelo está presente no mercado com tecido 
Heritage ou Napa, nas cores camel e cinzento, 
respetivamente.

Sistema único de ativação  
dos 4 rodízios

Para possibilitar a descolacação da poltrona entre 
divisões, quer seja no domicílio ou numa instituição, 
a Move Up está equipada com 4 rodízios. Através de 
um pedal, colocado na parte traseira da poltrona, o 
cuidador consegue ativar, sem esforço, os rodízios 
mesmo com o utilizador sentado na poltrona. Após 
a deslocação, basta usar o mesmo pedal para 
recolher os rodízios e assim aumentar a estabilidade 
e segurança durante os movimentos de articulação.

Design moderno e elegante

Com um estilo completamente diferente das 
restantes poltronas da gama Invacare, a Move 
Up é inconfundível. Desde o encosto totalmente 
redesenhado com apoios laterais, para maior 
envolvência, até às almofadas com um novo design 
que foram desenvolvidades com foco no conforto 
e no apoio a dar aos utilizadores. Além disso os 
apoios de braço são também exclusivos com arestas 
arredondadas e costuras no tecido, para um aspeto 
ainda mais requintado.

Move Up



5 CARACTERÍSTICAS  
EXCLUSIVAS 

Encosto com 
apoios laterais

    Maior conforto e 
envolvência  
para os utilizadores.

    Maior robustez no 
design  
geral da poltrona.

Mecanismo 
inovador de 
ativação dos 
rodízios

    Facilmente 
ativado por parte 
do cuidador, sem 
esforço.

    O mecanismo 
pode ser ativado 
com o utilizador 
na poltrona.

Novas 
almofadas

    Com um design 
melhorado, para 
se integrarem 
da melhor forma 
no caráter da 
poltrona.

    Pensadas para 
oferecer grande 
conforto e apoio.
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Articulação  
elétrica

    Através do 
comando podemos 
reclinar o encosto, 
levantar o apoio 
de pés e tambem 
elevar o assento 
para facilitar a 
saída da poltrona.

5Bolsa lateral 
redesenhada

   O novo design e 
posição da bolsa 
conferem um aspeto 
mais moderno e 
elegante à Move Up
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Especificações técnicas 

Tecidos e cores 

Para mais informações de pré-venda sobre este produto, incluindo o manual do utilizador do 
produto, consulte o website da Invacare.

Posição Relax Posição de
elevação 

Continuidade entre 
assento e apoio de 

pernas 

Profundidade
de Assento 

Altura de
assento/
chão 

Largura de 
assento 

Move Up u u u 480 mm 500 mm 480 mm

Heritage 
Camel

Napa 
Cinzenta

Inclinação
máxima do
encosto 

Altura total Largura total Profunidade
total poltrona

posição sentada 

Profunidade
total poltrona
toda reclinada  

Afastamento 
da parede para  

reclinação 
máxima do 
encosto 

Move Up 120° 1110 mm 770 mm 970 mm 1580 mm 360 mm

kg

TOTAL PRODUCT WEIGHT

Altura
apoio de
braço /
chão 

Peso
máximo

utilizador 

Peso da
poltrona 

Densidade da
espuma 

Move Up 640 mm 120 kg 65 kg

Unidade de 
assento 28kg/m³  

Apoios de 
braços 23kg/m³
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