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Elevador de escadas ALIUM

Vive o mundo sem obstaculos

A nossa missão é  ade aconselhar e ofereçer o 
serviço e o produto sobe-escadas mais adecuado ás 
necessidades de cada usuario, conseguindo assim 
melhorar a sua qualidade de vida e dotar-lhe de uma 
maior autonomia no seu alrededor.

Soluções que melhoram a sua qualidade de vida!

MAIS ESTREITA
DO MERCADO

Com a barreira

ALIUM é o sobe-escadas com uma das guias mais estreitas do mercado. O trilho, super fino e sólido, é o 
que menos espaço ocupa na escada, em comparação com qualquer outro sistema sobe-escadas para 
caminhos de escada retos. Cabe destacar o seu desenho compato e elegante.

Graças á sua tecnologia patentada, a cadeira ALIUM funciona sem feiche éclair e não precisa graxa ao largo 
da barreira, oferecendo um resultado sempre limpo e organizado. Exclusivamente para espaços interiores. 

Vive o mundo sem barreiras

Vive o mundo sem barreiras

800 11 02 33

info@valida.pt

Segue o nosso perfil!

www.alida.pt

Slide Track (opcional)
O guia se move
automáticamente para cima
e para baixo evitando intrusão.  

Seção de guia dobrável para evitar intusão no patamar inferior 
quando a cedeira não estiver em uso.
O efeito de dobrar e desdobrar é feito manualmente.

Seção articulada (opcional)
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Características generales del salvaescaleras DEVOTUSCaracteristicas gerais Medidas do elevador de escadas ALIUM

645 mm

60 mm

390 mm

320 mm

530 mm

575 mm

450 mm

400 mm

70 mm

160 mm

595 mm

1800 mm

430-460
490 - 520 mm

A.  Radio de giro

B.  Minimo para backup

C.  Profundidade da cadeira

D.  Largura minima retraivel até repousapés

E.  Largura minima aberta até canto do repousapés

F.  Largura apoiabraços - externo

G.  Largura apoiabraços - interno

H.  Altura costas cadeira

I.  Altura repousapés até cadeira

J.  Altura minima repousapés

K.  Parte frente do trilho

L.  Distância entre cinto de segurança

M.  Espaço de passo requierido

Caracteristicas técnicas

Conceitos Style

Peso maximo:   · Inclinação (30º - 45º): 140 Kg.
     · Inclinação (45º - 50º): 130 Kg.
     · Trilho retratil e Slide Track:
        (incl. 30º - 50º): 120 Kg.

Velocidade maxima: 0,15 m./seg.

Consumo energetico: 20 Vatios

Alimentação: 90 - 230 V.

Largura minima escadas: 645 mm.

Longitude maxima trilho: 7.000 mm.

Ruído: 56 dB

Cor trilho: aluminio anodizado (proprio)

GUIA DELGADA, LIMPIA
Y SIN BORDES CORTANTES

COMANDO Á DISTÂNCIA

O elevador de escadas vem de serie 
com dois comandos á distância, um 
para a planta superior e outro para a 
inferior.

De este modo e sempre que deseje, 
podrá chamar o sobe-escadas ou 
enviar-lo á planta desejada.

STOP DE EMERGENCIA

A cadira ALIUM leva incorporada 
um botão que permite deter o 
sobe-escadas de forma automática 
em qualquer momento ou ante 
qualquer emergência.

O Botão de emergência está situado 
no repousa-braços,

CHAVE DE SEGURANÇA

O sobe-escadas ALIUM dispoem 
de uma ranhura localizada no 
repusa-braços para a chave de 
segurança.

A chave permite limitar o uso de 
sobe-escadas a nivel privado.

ECRAN
DE DIAGNÓSTICO 

ALIUM vem equipada com um ecran 
digital de diagnóstico.

Os numeros do ecran permitem 
identificar fácilmente o estado do 
sobe-escadas a detetar possiveis 
problemas durante o seu uso.      

REPOUSA-PÉS AUTOMÁTICO

O repousa-pés automático opcional 
permite retrair e colocar sem 
necessidade de abaixar-se. 

O repousa-pés automático é um 
complemento que lhe ofereçe 
uma máxima segurança e conforto.

CINTO DE SEGURANÇA

ASSENTO GIRATÓRIO

ASIENTO GIRATORIO

A cadeira sobe-escadas ALIUM 
dispoem de um cinto de segurança 
para ofereçer uma maior apertura ao 
usuario durante a viagem.

O cinto de segurança é retratil. De 
este modo a correia de apertura fica 
recolhida e organizada.

A barreira da cadeira sobe-escadas 
ALIUM é super fina e sólida. É a barreira 
que ocupa menos espaço em caminhos 
de escada retos.

É de aluminio anodizado. Com um 
desenho redondeado e sem cantos 
pontiagudos, segura ao tato, de facil 
limpeza e sem graxa.

As ventagens de um sobe-escadas ALIUM A Solução perfeita para as tuasa escadas
Graças ás suas numerosas caraterísticas e extras, o elevador
de escadas ALIUM converte-se no complemento perfeito
para o seu lar.

Instala um elevador de escadas ALIUM e disfruta da tua 
casa como sempre fizeste. Uma solução á medida para 
ganhar em confort e qualidade de vida.

STF: Exclusivo Sistema de Tracção integral 
por Fricção mediante 4 rolos.

Movimento suave sem choques nas juntas.

De facil e simples control: acionamento 
intuitivo na direcção de movimento.

Desenho funcional e elegante formado por 
um sistema de mecanismos e parafusos 
ocultos.

Permite ser instalado perto da parede, 
deixando amplo espaço livre de paso.

O assento, o repousabraços e o repousapés 
podem-se retrair quano não está em uso.

Altura da cadeira ajustavel em 4 posições.

Rota rápida (0,15m/seg) e silenciosa com 
arranque e stop suave.

Baterias secas de recarga continua em 
qualquer ponto da barreira: baterias 
sempre carregadas e sem risco de fuga.

Stop automático (parte superior e inferior).

Forrado de tecido à prova de fogo de limpeza 
facil em polipel elegante de cor geige vanilha.

Repousa-pés equipado con sensores de 
segurança (retraído automático opcional).

Assento compacto: 320 mm. de invasão.

O sobe-escadas cumpre com a normativa 
de segurança EN81-40

ALIUM inclui um assento giratorio 
manual, desenhado especialmente 
para subir e baixar da cadeira de 
forma facil e segura.

Para aqueles usuarios que o 
desejam, está disponivel para 
o assento com giro automático 
(opcional).

BARREIRA FINA, LIMPA e
SEM CANTOS PONTIAGUDOS
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deixando amplo espaço livre de paso.

O assento, o repousabraços e o repousapés 
podem-se retrair quano não está em uso.

Altura da cadeira ajustavel em 4 posições.

Rota rápida (0,15m/seg) e silenciosa com 
arranque e stop suave.

Baterias secas de recarga continua em 
qualquer ponto da barreira: baterias 
sempre carregadas e sem risco de fuga.

Stop automático (parte superior e inferior).

Forrado de tecido à prova de fogo de limpeza 
facil em polipel elegante de cor geige vanilha.

Repousa-pés equipado con sensores de 
segurança (retraído automático opcional).

Assento compacto: 320 mm. de invasão.

O sobe-escadas cumpre com a normativa 
de segurança EN81-40

ALIUM inclui um assento giratorio 
manual, desenhado especialmente 
para subir e baixar da cadeira de 
forma facil e segura.

Para aqueles usuarios que o 
desejam, está disponivel para 
o assento com giro automático 
(opcional).

BARREIRA FINA, LIMPA e
SEM CANTOS PONTIAGUDOS



Elevador de escadas
ALIUM

Elevador de escadas ALIUM

Vive o mundo sem obstaculos

A nossa missão é  ade aconselhar e ofereçer o 
serviço e o produto sobe-escadas mais adecuado ás 
necessidades de cada usuario, conseguindo assim 
melhorar a sua qualidade de vida e dotar-lhe de uma 
maior autonomia no seu alrededor.

Soluções que melhoram a sua qualidade de vida!

MAIS ESTREITA
DO MERCADO

Com a barreira

ALIUM é o sobe-escadas com uma das guias mais estreitas do mercado. O trilho, super fino e sólido, é o 
que menos espaço ocupa na escada, em comparação com qualquer outro sistema sobe-escadas para 
caminhos de escada retos. Cabe destacar o seu desenho compato e elegante.

Graças á sua tecnologia patentada, a cadeira ALIUM funciona sem feiche éclair e não precisa graxa ao largo 
da barreira, oferecendo um resultado sempre limpo e organizado. Exclusivamente para espaços interiores. 

Vive o mundo sem barreiras

Vive o mundo sem barreiras

800 11 02 33

info@valida.pt

Segue o nosso perfil!

www.alida.pt

Slide Track (opcional)
O guia se move
automáticamente para cima
e para baixo evitando intrusão.  

Seção de guia dobrável para evitar intusão no patamar inferior 
quando a cedeira não estiver em uso.
O efeito de dobrar e desdobrar é feito manualmente.

Seção articulada (opcional)


