
Tango



Tango® 
Um novo conceito de cadeira electrónica

Características Standard:
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Versão Tango Junior
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Com a configuração Standard   
mais completa







































 











Cadeira de exterior

Configuração standard































Ampla gama de opções manuais e eléctricas
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As opções manuais e eléctricas podem 
ser pedidas no momento da compra da 
cadeira ou serem adicionadas à posteriori, 
à medida que o usuário vai necessitando.

Opções para exteriores































Assento Jay Comfort






Eletrônica




n 

 

n 

n 

n 

n 

n 

n 















Outras opções:
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Simples 
manutenção















Tango®

Ajustes standard da unidade do assento

Especificações técnicas



 



 

  

 

  



 

 

 

   

   





















 










































