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Estilo e robustez : a combinação perfeita!  



Dolomite Gloss  

A já reconhecida marca Dolomite da Invacare apresenta 
novos andarilhos mais leves : a família Gloss. 

Os Gloss foram concebidos para acompanhar os 
utilizadores com mobilidade reduzida durante as 
deslocações principalmente fora de casa. Ajudam o 
utilizador a manter a confiança durante a marcha e a 
sua independência. Estáveis e robustos, os andarilhos 
Gloss reúnem todos os valores e vantagens da Dolomite, 
continuando a ser elegantes mas com maior robustez.

A família Gloss conta com 3 modelos, com 3 alturas de 
assento variando de 450 mm a 600 mm. Desta forma 
o Dolomite Gloss pode acomodar uma variedade 
de utilizadores até 160kg. Também estão disponíveis 
vários acessórios fáceis de adaptar para responder a 
necessidades diversas. O peso máximo de utilizador é de 
160 kg e o chassis é de alumínio pesando apenas 6,5 kg. 
A estrutura é leve e o sistema de encarte muito simples 
o que facilita o transporte e o armazenamento. O chassis 
de design elegante oferece um espaço muito amplo para 
que o utilizador caminhe confortavelmente e o mais 
naturalmente possível. A unidade de assento ampla e 
rígida oferece máximo conforto tanto para pessoas mais 
estreitas como mais largas. 

Com as suas múltiplas características que oferecem 
ergonomia e conforto, de elevada qualidade, garantido 
estabilidade, o andarilho Dolomite Gloss permitirá a todos 
os utilizadores umas caminhadas seguras e sempre com 
estilo.

Fácil de arrumar e transportar

A estrutura do Gloss, encartada, fica apenas com 190 mm** de largura, 
tornando-o perfeito para arrumar mesmo em espaços reduzidos. O facto 
de ficar ao alto facilita encostar ou arrumar o andarilho quando não está 
a ser utilizado.

Para maior independência, a leveza do Gloss permite que ele seja 
facilmente colocado na mala do carro pelo próprio utilizador ou 
cuidador.

* Gloss 600 pesa 6,5   kg. 
** Tamanhos 520 e 600

Passo a passo   
com o Gloss



    Design discreto aumenta a elegância

    A combinação de travões de puxar com função de 
parque incorporada que assegura segurança para 
imobilizar o andarilho e sentar para descansar.

    Alavancas de travagem e ponto de encarte bem visíveis, 
de cor azul, para aumentar a confiança na utilização

    Cesto para transportar bens pessoais, flexível 
para facilitar o encarte do andarilho (não existe a 
necessidade de remover o cesto)

    Leque variado de acessórios disponíveis para 
responder a múltiplas necessidades 

Características adicionais

5 CARACTERÍSTICAS  
CHAVE 

    A plataforma de assento 
tripartida facilita o encarte 
e abertura do andarilho 

Espaço amplo 
em largura e 
profundidade  

    Este espaço 
favorecido vai 
permitir que o 
utilizador adote 
uma postura 
ideal aquando da 
marcha oferecendo 
maior liberdade de 
movimentos. 

Punhos ajustáveis em 
altura e ergonómicos 

    Os punhos orientados 
para frente, com design 
ergonómico, podem ser 
ajustados em altura e ângulo, 
para servir utilizadores com 
diferentes alturas.
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Versátil para maior personalização
    Disponível em 3 alturas de assento/chão diferentes 
e podendo ser equipado com um leque variado de 
acessórios, o Gloss garante elevada compatibilidade 
com vários tipos de utilizadores. 
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Leve e fácil de 
encartar  

    Apenas com 6.5 kg ficando 
apenas com 190 mm quando 
encartado, o Gloss pode 
ser facilmente levantado e 
arrumado na posição vertical.

*Modelo 600 mm
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  Leve e fácil de encartar 

  Versátil para melhor personalização

  Punhos ajustáveis em altura e ergonómicos 

Além de ser extremamente leve, o Gloss permite um peso 
máximo de utilizador até 160 kg. O sistema de encarte na 
vertical facilita a arrumação e o transporte.  

A leveza do Gloss permite que os utilizadores e cuidadores 
o levantem sem grande esforço para o colocar na mala do 
carro, para transporte.

O Gloss está disponível em 3 alturas de assento: 450 mm,  
520 mm e 600 mm. Estas diferentes alturas de assento 
garantem que o Gloss possa adequar-se à maior parte dos 
utilizadores. Responde às necessidades de pessoas de baixa  
estatura, população adulta ou junior, mas também a pessoas 
mais altas. A unidade de assento é ampla e poderá servir para 
pessoas mais estreitas ou mais largas. 

A versatilidade do andarilho também é assegurada graças 
aos diversos acessórios disponíveis para utilizadores com 
diferentes situações clínicas e/ou necessidades. 

A altura dos punhos pode rapidamente ser ajustada, através 
de uns manípulos posicionados nas laterais do andarilho. 
Marcas bem visíveis garantem que ambos os punhos fiquem 
regulados à mesma altura. 

Os punhos orientados para a frente poderão ainda ser 
posicionados a 20° para o interior para acomodar uma 
variedade de necessidades do utilizador.

4 características e benefícios 

  Espaço amplo 

Um ponto bem diferenciador comparativamente a outros 
andarilhos. O Gloss oferece muito espaço em largura e 
profundidade para garantir uma postura adequada aquando 
da marcha e liberdade de movimentos. 



Dolomite Gloss 

Apresentamos a família 
Dolomite Gloss
Um novo andarilho disponível em 3 tamanhos. 
Desenvolvidos com um foco especial no estilo e na robustez. 

Gloss 450 Gloss 520 Gloss 600

Reg. Punhos 635 - 770 mm 725 - 860 mm 795 - 920 mm

Capacidade Peso 160 kg 160 kg 160 kg

Altura assento 450 mm 520 mm 600 mm

Peso 5.9 kg 6.3 kg 6.5 kg

Acessórios e opções disponíveis:
   Tira de encosto : confortável e segura. Oferece excelente suporte lombar na 
posição sentada. 

   Suporte de bengala : para facilmente transportar a bengala/canadiana

   Cesto flexível : para transportar bens pessoais, até 7 kg (pode ficar montado 
quando o andarilho é encartado); facilmente amovível. Equipado de série.

   Trepa passeios : ajuda a superar obstáculos como por exemplo passeios 

Brevemente disponíveis:
   Tabuleiro : para colocação e transporte de comida, bebidas ou outros 
objetos diversos. 

   Punho hemiplégico : adaptação opcional para quem sofre de paralisia de um 
lado do corpo 

   Redutor de velocidade : ajuda a controlar a condução e ajuda na travagem

   Alavanca que ajuda na travagem : acrescenta força aquando da travagem

   Assento almofadado : para aumentar o conforto do assento  

   Suporte de O2 : Possibilita a montagem e transporte da botija de oxigénio

   Barra em cruz : possibilita o manuseamento do andarilho com uma mão só.

   Travão unilateral : possibilita a ativação de ambos os travões com apenas 
uma mão.

   Suporte de soro : para transportar o saco de soro com segurança

   Cesto rígido : 
mais resistente. 
Disponível para 
os modelos 520 e 
600 mm.



WIDTH BETWEEN OUTSIDE 
WHEELS

WIDTH BETWEEN WHEELS

Dados técnicos 

Para mais informação pré-venda sobre este produto, incluindo o manual de utilizador, por favor visite 
o site da Invacare Portugal.

Largura exterior 
entre rodas 

Profundidade Largura interior 
entre rodas 

Altura total Altura assento/
chão 

Dolomite Gloss 450 518 mm 615 mm 423 mm 635 - 770 mm 450 mm

Dolomite Gloss 520 595 mm 675 mm 501 mm 725 - 860 mm 520 mm

Dolomite Gloss 600 602 mm 720 mm 509 mm 795 - 920 mm 600 mm

WIDTH BETWEEN HANDLES

Largura de assento Diâmetro da roda Peso máximo utilizador Peso total* 

Dolomite Gloss 450 370 mm 200 mm 160 kg 5.9 kg

Dolomite Gloss 520 445 mm 200 mm 160 kg 6.3 kg

Dolomite Gloss 600 445 mm 200 mm 160 kg 6.5 kg

 
*Sem acessórios

Cor 

Cinzento

MAX. USER WEIGHT
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