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A ORTHOS XXI   é  uma   empresa  fabricante  nacional,  pertencente   ao  universo  do material ortopédico  e hospitalar.  Criada em 2007, a 
ORTHOS XXI sucede à Ortomaia, que iniciou  a  sua  actividade  em  1985,  então  empresa  em  nome  individual,  José de Almeida Ribeiro,
usando  o  nome  comercial  de  ORTOMAIA.   A    partir   dessa   data   foi   crescendo   e   consolidando-se,   tornando-se   numa   empresa 
conhecida,  reconhecida   e   respeitada,  sendo  mesmo  um  ponto  de  referência  para  muitos.  Em  1999,  a ORTOMAIA passa a ser uma
sociedade, adoptando o nome  comercial  Ortomaia  - Material Ortopédico e Hospitalar, Lda.

Ao  longo  deste  percurso  de  um  quarto  de século, a ORTHOS XXI tem vindo a alargar os seus horizontes, tendo mesmo frequentemente 
conseguido  exceder  as  suas  próprias  previsões  e  expectativas. É neste sentido que ainda recentemente inauguramos um novo pavilhão,
duplicando assim as nossas instalações produtivas.

A   ORTHOS XXI   junta  à  sua  condição de fabricante nacional e europeu de um cada vez mais vasto leque de produtos o facto de, através 
de acordos com  reputadas empresas nacionais e internacionais, distribuir os seus produtos. Pretendemos assim consolidar a nossa posição
como one stop shop de proximidade, explorando simultaneamente a vertente das necessidades especiais.

A ORTHOS XXI participa regularmente em actividades internacionais de promoção e comércio, em Feiras e Congressos no sector da Saúde,
bem como em missões empresariais, nomeadamente em vários países da Europa e nos Continentes Africano e Americano. 

Move-nos  a  convicção  de  que,  com  o  nosso trabalho, contribuímos diariamente para a melhoria da qualidade de vida e para a satisfação
das necessidades  dos utilizadores finais dos nossos produtos e serviços. 

Privilegiamos   uma  atitude de  trabalho  em  equipa, flexibilidade e  melhoria  contínua. Consideramos fulcral um constante investimento em
inovação e desenvolvimento de produtos, contando actualmente com uma equipa dedicada a este fim. Este desígnio permite-nos apresentar,
neste novo  catálogo, algumas das novidades desenvolvidas mais recentemente e, em paralelo, dar resposta às necessidades costumizadas
dos utilizadores finais.

A  qualidade  dos seus produtos pode ser confirmada nos melhores hospitais do país, onde têm merecido a preferência em vários concursos.
A  maioria  dos   produtos  da   ORTHOS XXI  classifica-se como  dispositivos  médicos  de  classe  1  e  ostenta  a marcação CE, de acordo 
com as Directivas Comunitárias  93/42/CEE  e 2007/47/CE, estando notificados ao Infarmed. Muitos destes são, aquando do seu lançamento, 
testados por entidades  creditadas  e  independentes, nomeadamente o IBV (Instituto de Biomecanica de Valencia, em Espanha). A empresa
está também certificada segundo a norma EN ISO 9001:2008.

A  valorização  e  qualificação  dos seus  recursos  humanos através da implementação de actividades de formação e actualização em várias
áreas tem sido  uma  das  fortes  apostas  da  empresa. A ORTHOS XXI tem como principal preocupação a melhoria contínua dos processos
produtivos e dos  serviços, bem como da qualidade dos seus produtos, de modo a cada poder satisfazer cada vez melhor as necessidades e
exigências de clientes e utilizadores.
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fantasy 

 fantasy manual
58 CM 3 FT MN RD

           fantasy manual            200cm                92cm             50cm                195cm             89mm         75º/45º/135º58 CM 3 FT MN RD

FANTASY concebida e recomendada para ambientes com risco bacteriológico reduzido.
A linha Fantasy é simples e moderna. Estrutura em aço epoxy 50 x 25 x 1,5mm. Somier tripartido com 3 corpos 
articulados e um fixo, com réguas em madeira. Régua dupla no corpo fixo. Cabeceiros e peseiros desmontáveis 
em aglomerado e melamina de faia. Com 2 suportes de acessórios na estrutura. 
Com concepção modular, este modelo permite que a cama se converta de manual  em eléctrica, com facilidade.

fantasy 
             

 manual

Leito com réguas em madeira

Cabeceiro e peseiro em melamina

Somier tripartido com 1 plano fixo e 3 articulados
 
2 manivelas retrácteis em aço, de elevada resistência

Patas com 4 rodas de , 2 com travão

Peso máximo do utilizador: 

100mm

135kg



            fantasy elétrica           200cm                92cm             50cm                195cm              89cm         70º/25º/155º58 CM 3 FT EL RD

fantasy elétrica
58 CM 3 FT EL RD
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fantasy 
elétrica

Leito com réguas em madeira

Cabeceiro e peseiro em melamina

Somier tripartido com 1 plano fixo e 3 articulados
 
Com 2 motores elétricos 

Sistema elétrico baixa tensão 

Potência 

Protecção 

Patas com 4 rodas de , 2 com travão

Peso máximo do utilizador: 

6000N

(24V)

50Watts

IP54

135kg

100mm



victory  

              victory  faia/aço                            210cm                98cm             50cm                195cm              90cm         75º/45º/135º
            

58 CM 3 VT FA MN 

victory faia / aço
58 CM 3 VT FA MN

VICTORY, linha recomendada para ambientes com risco bacteriológico médio/alto, como clinicas, lares, 
unidades de cuidados continuados.
Estrutura em aço epoxy  60 x 30 x 1,5mm. Somier tripartido com 3 corpos articulados e um fixo, com réguas em 
polímero de fibra que permitem fácil desinfecção e reduzem  riscos bacteriológicos.
Linha modular, permite converter uma cama manual em cama elétrica ou em cama com carro de elevação, 
consoante as necessidades do utilizador.
Com 4 opções de cabeceiros/peseiros (aço/faia; faia; faia plus; faia maciça) ou estético fecho de somier.
Com 4 opções de patas (fixas; reguláveis em altura; com rodas; com rodas e reguláveis em altura).

victory

victory 
manual

manual 

Leito com réguas em polímero de fibra

4 opções de cabeceiro/peseiro: 
faia/aço 
faia
faia plus
faia maciça
e a opção de fecho de somier

Somier tripartido com 1 plano fixo e 3 articulados

2 manivelas retrácteis em aço de elevada resistência

4 opções de patas:
fixas  
reguláveis em altura  
com rodas  
com rodas e reguláveis em altura

Peso máximo do utilizador: 

 

Somier de 5 planos (opcional)

(alt. 36cm)
(38-48cm)

(50cm)

150kg

 fabricamos modelos sob medidas especiais (consultar)

victory  faia                                   200cm                92cm             50cm                195cm              90cm         75º/45º/135º58 CM 3 VT FN MN
victory  c/ fecho somier                 203cm                90cm             50cm                195cm              90cm         75º/45º/135º**********************

victory faia
58 CM 3 VT FN MN

 victory com fecho de somier
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victory 
eléctrica

victory 
elétrica

Leito com réguas em polimero de fibra

4 opções de cabeceiro/peseiro:
faia/aço 
faia 
faia plus
faia maciça
e a opção de fecho de somier

Somier tripartido com 1 plano fixo e 3 articulados

4 opções de patas:
fixas  
reguláveis em altura 
com rodas 
com rodas e reguláveis em altura

Peso máximo do utilizador: 

 

Somier de 5 planos (opcional)

Com 2 motores elétricos 

Sistema elétrico baixa tensão 

Potência 

Protecção 

6000N

(24V)

50 Watts

IP54

(alt. 36cm)
(38-48cm)

(50cm)

150kg

victory elétrica faia plus
58 CM 3 VT FP EL

                      victory elétrica faia plus                             201cm              101cm            50cm                195cm              90cm        70º/625º/155º
                   

58 CM 3 VT FA EL
victory elétrica faia                          58 CM 3 VT FN EL          201cm              101cm            50cm                195cm              90cm        70º/625º/155º
victory elétrica faia/aço                   58 CM 3 VT FA EL           210cm              101cm            50cm                195cm              90cm        70º/625º/155º
victory elétrica c/ fecho de somier  **********************          203cm                90cm            50cm                195cm              90cm        70º/625º/155º

victory elétrica faia
58 CM 3 VT FN EL

victory elétrica faia / aço
58 CM 3 VT FA EL

victory elétrica 
c/ fecho de somier

 fabricamos modelos sob medidas especiais (consultar)



                      victory elétrica faia plus                   ****************           201cm              101cm         42-76cm             195cm              90cm         70º/25º/155º
     

 victory elevar faia maciça

 victory elevar faia plus

 victory elevar com fecho de somier

 elevador elétrico
58  CR  3  EL

 victory 
de elevar

victory 
elevar

Leito com réguas em polimero de fibra

4 opções de cabeceiro/peseiro:
faia/aço
faia
faia plus
faia maciça
opção de fecho de somier

Somier tripartido com 1 plano fixo e 3 articulados

4 opções de patas: 
fixas 
reguláveis em altura  
com rodas  
com rodas e reguláveis em altura

Peso máximo do utilizador: 

 

Somier de 5 planos (opcional)

Carro de elevação com sistema H

Com 3 motores elétricos 

Sistema elétrico baixa tensão 

Potência 

Protecção 

6000N

(24V)

50 Watts

IP54

(alt. 36cm)
(38-48cm)

(50cm)

150kg

       victory elétrica faia maciça              ****************           201cm              101cm         42-76cm             195cm              90cm         70º/25º/155º
                  victory elétrica c/ fecho de somier   ******************            203cm                90cm         42-76cm             195cm              90cm         70º/25º/155º

 fabricamos modelos sob medidas especiais (consultar)



victory

7

Victory Tren e Antitrendelemburg faia maciça

trendelemburg

                    victory tren e antit   faia maciça  *******      201cm              101cm        42 - 76cm            195cm               90cm         rendelemburg 70º/25º/155º             0º-14º

 victory 
Tren e Antitrendelemburg 

Leito com réguas em polímero de fibra

Peso máximo do utilizador: 

 

4 opções de cabeceiro/peseiro: 
faia/aço 
faia 
faia plus
faia maciça
e a opção de fecho de somier

Somier tripartido com 1 plano fixo e 3 articulados
Somier de 5 planos (opcional)

Com 4 motores elétricos 

Sistema elétrico baixa tensão 

Potência 

Protecção 

Posições trendelemburg e antitrendelemburg eléctricas 
de  a 

6000N

(24V)

50Watts

IP54

0º 14º

150kg

Permite incorporar acessórios:
- 5ª roda
- Travão centralizado
- Comando de enfermeira (com CPR elétrico)

Victory Tren e Antitrendelemburg faia plus

Victory Tren e Antitrendelemburg 
c/ fecho de somier

Elevador Elétrico  
Tren e Antitrendelemburg 
58  CR  3  EL TD

victory tren e antitrendelemburg  faia plus       *******      201cm              101cm        42 - 76cm            195cm               90cm         70º/25º/155º             0º-14º

 fabricamos modelos sob medidas especiais (consultar)



componentes e accessórios de camas  

 victory elétrica 4 planos
58 SM 3 VT EL

cabeceiro/peseiro 

58  CP E FN 

pernas reg. em alt.
58 PE 3 RG 

forra para patas 

58 PE E FO MD 58 IL E 

ilhargas de madeira 

58 GR 3 AA  
Grade universal pintada grades em faia maciça 

58 GR E FM

58 PE 3 BA

pendural 

elevador elétrico    
anti e Trendlenburg 

58 CR 3 EL TD

elevador elétrico
58 CR 3 EL

cabeceiro/peseiro 

58 CP E FP / 58 CP E FN CL 
faia plus ( /sem calhas)com

cabeceiro/peseiro 

58 CP M VT FM CL
faia maciça com calhas

pernas com rodas 
58 PE 3 FX RD 4T

pernas reg em alt. 
com rodas 

58 PE 3 RG RD

cabeceiro/peseiro 

58 CP 3 FA 

cantos redondos  
58 SM 2 CR

fecho de somier
58 SM 3 FS

pernas fixas
  58 PE 3 FX

grade aberta lateral com gancho 
58 GR Y AL EX

exterior

58 AP 9 CT
apoio para costas

58 PE Y SI  
aço cromado

pendural simples 

58 PT W PE

protecção para pés  

 victory manual 4 planos
58 SM 3 VT MN

 victory elétrico 5 planos
58 SM 3 VT EL 5P 

somier somier somier

faia/aço faia

somiers

elevadores

cabeceiros e peseiros

patas

acessórios

com base gaiola



mesa de cabeceira com porta 
e gaveta sem rodas

Dimensões:                                          A60xL48xP38cm

mesa de cabeceira grande 
com mesa de comer no leito

Dimensões:                                    A72-122xL48xP38cm

58 ME E CB MD PQ

58 ME E CB MD GR MC

 
mesa de comer no leito 
em MDF envernizado
58 ME 3 CO LT MD

Dimensões:                                  A76-122xL73xP43xcm
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armário roupeiro 1 porta
58 RP E 1P 3G

Dimensões                                                60x60x190cm

Roupeiro de uma porta e cabide, 3 gavetas e 1 estante.

armário roupeiro 2 portas
58 RP E 2P 3G

Dimensões                                              115x60x190cm

Roupeiro de duas portas, com 3 gavetas interiores, 
cabide e 3 estantes.

espelho
58 ES E

Dimensões                                   60x70x2cm 

Espelho de quarto com rebordo em madeira.

secretária com 2 gavetas
58 SE E GV

Dimensões                                110x45x77cm 

Toucador de duas gavetas.

cómoda com 4 gavetas
58 CO E MD

Dimensões                                110x45x85cm 

Cómoda de quarto com quatro gavetas.

     

   prateleira para roupeiros
58 PT E

Prateleira para roupeiros

Dimensões                          53x55x2cm

Bloco de 3 gavetas para roupeiro

Dimensões                       53x50x48cm

bloco de 3 gavetas para roupeiro
58 GV E



sala de estar



exotico 

somali
somali

Poltrona  de  conforto para uso domiciliário, lares e em 
hospitais

Com  modernas  linhas  o  SOMALI possui um assento 
com  capa  em  MF  removível,  permitindo  substituir a 
almofada interior por uma almofada de posicionamento.

Estável em todas as posições

Braços fixos.

Com  estofo em resistente tela vinílica, com um  amplo 
leque de cores à escolha

Dimensões                                         A116xL69xP80cm  

Modelos disponíveis

58 SF N SO SR MN
58 SF N CO CR MN
58 SF N SO SR AE
58 SF N SO CR AE
58 SF N SO SR EL

somali

Poltrona  de  conforto para uso domiciliário, lares e  em 
 hospitais

Com  linhas  tradicionais  e  arredondadas  o  EXOTICO 
com encosto de cabeça incorporado possui um  assento 
com  capa  em  MF  removível,  permitindo   substituir  a 
almofada interior por uma almofada de  posicionamento.

Estável em todas as posições

Braços fixos.

Com  estofo em resistente tela vinílica,  com  um  amplo 
leque de cores à escolha

Dimensões  

.

                                         A116xL69xP80cm  

Manual s/rodas       
Manual c/rodas       
Elétrico s/rodas       
Elétrico c/rodas
Elétrico c/elevação

58 SF N EX SR MN
58 SF N EX CR MN
58 SF N EX SR AE
58 SF N EX CR AE
58 SF N EX SR EL

Exotico de elevar
58 SF N EX SR EL

Manual s/rodas       
Manual c/rodas       
Elétrico s/rodas       
Elétrico c/rodas
Elétrico c/elevação

Somali de elevar
58 SF N SO SR EL

Modelos disponíveis



somali

Poltrona  de  conforto  para  uso  domiciliário, lares  e  em  hospitais

PERSA  uma  poltrona  muito  confortável  e luxuosa  com  linhas 
tradicionais  e  inserções  em  madeira  de cerejeira.

Estável em todas as posições

Braços fixos.

Com estofo em resistente tela vinílica, com um amplo leque de cores 
à escolha

Dimensões  

.

                                                            A107xL84xP79cm  

Modelos disponíveis

Elétrico c/elevação       
Elétrico c/elevação bimotor       
Elétrico c/elevação e massagens       

58 SF N PE
58 SF N PE BI
58 SF N PE MG
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persa

Elétrico de elevação
58 SF N PE



Dimensões                                        A98 x L61 x P51cm

Estrutura metálica em tubo de aço. Grande resistência
e pouco peso. Telas com acabamento em poliéster. 

siamês
58 SF 2 SI

angorá
58 SF 6 AG

Posição ajustável entre sofá e sófa/cama

Estrutura em aço com espuma de poliuretano de alta 
resistência

Estofos em Delta (várias cores disponíveis).

Dimensões:

sofá: largura  x profundidade 

Posição sofá/cama: largura  x profundidade 
 

90cm 90cm

90cm 110cm



cadeirão bolinês 1 lugar costas médias
58 CD E BO 1L

Dimensões                                           A95xL62xP70cm

Poltrona  média. Apoia braços recto, assento e encosto 
estofados.

cadeirão bolinês 1 lugar costas altas
58 CD E BO 1L CA

Dimensões                                          A119xL65xP70cm

Poltrona  alta.  Apoia  braços  recto, assento  e encosto
estofados

cadeirão bolinês 1 lugar 
costas altas

58 CD E BO 1L CA

Dimensões                                          A119xL65xP70cm

Poltrona  alta. Apoia  braços  recto,  assento  e  encosto
estofados
Possibilidade de aplicar rodas, apoio  de  pés  e punhos

cadeirão bolinês reclinável 1 lugar costas
altas com repousa pés

58 CD E BO RE CR

Dimensões                                         A115xL62xP70cm

Poltrona  alta  regulável.  Com  apoio  almofadado para
cabeça e apoia braços em madeira. Encosto, assento e
apoia pernas estofado.
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bolinês
Cadeirões  especialmente  concebidos  para  lares  e  centros  de  dia.  Concebidos em madeira maciça para 
garantir total  estabilidade  e  robustez; com cantos arrendondados por razoes de segurança e estofo em tela
vinílica  de  elevada resistência e fácil manutenção. 
Linha versátil e completa, com cadeirões de 1, 2 e 3 lugares, com costas normais ou altas fixas ou reclináveis, 
unidas ou independentes.



cadeirão bolinês 3 lugares costas altas
58 CD E BO 3L CA

Dimensões                                       A102xL174xP79cm

Poltrona alto triplo com estofo dividido. Apoia braços 
recto

cadeirão bolinês 2 lugares costas médias
58 CD E BO 2L

Dimensões                                          A95xL113xP70cm

Poltrona médio duplo com estofo dividido. Apoia braços
recto.

banco apoia pés articulado
58 BC E AT

Dimensões                                           A40xL45xP40cm

Banco apoia pés  basculante para poltronas.

encosto de cabeça simples
58 EC E SP

Encosto de cabeça simples

encosto de cabeça com abas
58 EC E AB

Apoio cervical envolvente

tabuleiro
58 TB E

Mesa em madeira para poltronas

apoio lombar
58 AP E LB

Par de apoios lombares



mesa de apoio rectangular
58 ME E AP RT

Dimensões                         A60xL100xP60cm

Mesa de apoio rectangular

mesa de jogo
58 ME E JG

Dimensões                            A75xL80xP80cm

Mesa de jogo quadrada com tampo reversivel

mesa de apoio quadrada
58 ME E AP QD

Dimensões                          A60xL60xP60cm

Mesa de apoio quadrada

estante porta revistas
58 ET E 4P

Dimensões                              A205xL84xP40cm

Estante alta com porta revistas com 4 prateleiras 
com inclinação.

vitrine
58 VT E 2P

Dimensões                             A205xL84xP40cm

Movel alto com duas portas em vidro, duas 
prateleiras e duas portas inferiores e puxadores 
em forma de bola.

movel de tv
58 MV E TV

Dimensões                                A85xL95xP45cm

Móvel de televisão com espaço para Video-DVD
e duas portas inferiores.
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sala de jantar



cadeira simples sem braços
58 CD E SP SB

Dimensões                                            A81xL59xP53cm

Cadeira sem apoio de braços.Modelo com assento e 
encosto estofados. Estrutura em madeira.
Cadeira com desenho ergonómico.

cadeira simples com braços
58 CD E SP CB

Dimensões                                            A81xL59xP53cm

Cadeira com apoio de braços recto. Modelo com 
assento e encosto estofados.
Cadeira com desenho ergonómico.

cadeira simples sem braços enc. em madeira
58 CD E SP SB EM

Dimensões                                           A75xL52xP50cm

Cadeira  sem  apoio  de  braços.  
Modelo  com  assento estofado

cadeira conforto
58 CD E CF

Dimensões                                           A87xL59xP51cm

Cadeira com  apoio de braços. Modelo com  assento  e 
encosto  estofados.  Estrutura  em madeira. 
Empilhável.
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aparador
58 AP E

Dimensões                                         A86xL137xP50cm

Aparador com 4 portas e 4 gavetas.

aparador + vitrine
58 AP E VI

Dimensões                                        A206xL187xP50cm

Louceiro composto por módulo superior com 4 portas e 
duas prateleiras. Módulo inferior com 4 gavetas e 4 
portas.

mesa de refeições rectangular
58 ME E RF RT

Dimensões                            A75xL120xP90cm

Mesa de refeitório rectangular.

mesa de refeições quadrada
58 ME E RF QD

Dimensões                              A75xL90xP90cm

Mesa de refeitório quadrada

mesa de refeições redonda
58 ME E RF RD

Dimensões                                     D120xA75cm

Mesa de refeitório redonda.



acabamentos-estofos
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Gelo Preto Chumbo Prata Nacar Creme

Natural Amarelo Noite Atoll Blevet Citrino

Grenat Encarnado Prune Fuchsia Chocolat Castanha

Argila Maçã

acabamentos madeiras
Eucalipto

Opção Medical:
tela vinílica de elevada resistência e fácil manutenção com tratamento anti-bacteriano. 
Obedece à norma M2  para ignifucidade.

Opção Rainbow

Atenção

: 
tela vinílica com ampla opções de cores. Acabamentos tipo toque pele. Obedece à norma M2 para ignifucidade

: os pigmentos mal fixos em certos vestuários ou acessórios podem tingir os artigos nas cores
mais claras.

Preto Castanho Azul Azul Marinho Creme Beje

MDF de alta densidade, revestido a folha de madeira natural; acabamento com verniz de poliuretano

 Cor Standard
Faia vaporizada

Faia cor cerejeira Mogno



organização de medicamentos

65 CT
Cortador pastilhas vermelho/azul

65 CT
Cortador triturador branco

65  CT  TR

Caixa Medicamentos 
com porta-chave
65  CX  PR  CH

Caixa medicamentos diária 
4 compartimentos
65  CX  PR  C4

Caixa Medic. Semanal 
1 toma diária

65  CX  MD  1T

Caixa Medic. Semanal 
1 toma diária c/ Alarme A1

65 CX MD 1T A

Caixa Medicamentos Semanal 
    3 tomas diárias (grande)

65  CX  MD  3T  G

Caixa Medicamentos Semanal 
3 tomas diárias 
65 CX MD 3T

Caixa Medicamentos Semanal 
4 tomas diárias 
65  CX  MD  4T

Caixa Medicamentos Semanal 
4 tomas diárias (grande) - Agenda 

65  CX  MD  4T  AG
Pasta porta-documentos 

65  CP  DO



Bandeja completa 
com 7 módulos 4 tomas 
65  BD  CP  BLP3

Carro para 54 bandejas
65 CR C354 

Estrutura robusta em alumínio lacado

Painéis exteriores e tampo superior em acrílico opaco

Estrutura interior com painéis em PVC

Rebordo inferior em ABS

4 rodiízios duplos de 100mm com travão

Porta com fechadura
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utensílos de vida diária

Utensílios de Calçar Meias 
67  UT  CL  ME

Utensílios de Calçar Sapatos 
67  UT  CL  SP

Rebordo para Prato-Branco 
67  UT  RB  PT  BR

Rebordo para Prato-Vermelho 
67  UT  RB  PT  VM Base em Madeira para Sandes 

Anti Derrapante 15x15cm 
67  UT  BA  MD  SD

Chaveiro para 2 a 4 chaves 
67  UT  CH

Copo  
67  UT  CO

Suporte Madeira para Leitura de Livros 
67  UT  SP  LV

Utensilio Pegar Objectos Activos, 70cm

Utensilio Pegar Objectos Activos, 80cm

 
67  UT  PE  OB  AT  70

67  UT  PE  OB  AT  80

Utensilio Pegar Objectos Passivos, 70cm

Utensilio Pegar Objectos Passivos, 80cm 
67  UT  PE  OB  PA  70

67  UT  PE  OB  PA  80

Utensilio Pegar Objectos Activos, 76cm
67 UT PE OB AP 76



quarto
camas

componentes e acessórios de camas
outro mobiliário de quarto
outro mobiliário de quarto

sala de estar
cadeirões

outro mobiliário de sala de estar

sala de jantar

acabamentos - madeiras e estofos

organização de medicamentos

utensílios de vida diária 

                                          

fantasy manual
fantasy elétrica 
victory manual
victory elétrica
victory elevar
victory trendelemburg

somali 
exótico
persa
angorá 
siamês
bolinês 

cadeiras
outro mobiliário de sala de jantar

bandeja completa 7 módulos 4 tomas
carro para 54 bandejas

2
3
4
5
6
7
8
9
10

12
12
13
13
14
15
17

19
20

21

22
23

A ORTHOS XXI reserva-se ao direito de alterar produtos sem aviso prévio
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Rua de Santa Leocádia
4809-012 Santa Leocádia de Briteiros I Guimarães I Portugal

Tel (Portugal): +351 253 470 277 I Fax: +351 253 470 278

www.orthosxxi.com
info@orthosxxi.com


