
Elevador de piscina
AQUA

Elevador hidraulico AQUA

O elevador de piscina AQUA permite que pessoas com mobilidade reduzida ou com deficiências 
físicas acessem facilmente dentro de qualquer piscina, seja pública ou privada.

A sua fixação ao chão, na versão fixa ou móvel, é muito simples. É baseado em uma única âncora mais 
três pontos de suporte, que permitem uma montagem rápida e de transporte fácil, sem que este seja 
instalado permanentemente.

Vive o mundo sem barreiras

Segue o nosso perfil!

info@valida.pt

800 11 02 33

www.valida.pt

Vive o mundo sem barreiras

Vive o mundo sem barreiras

A nossa missão é aconselhar e oferecer a solução de 
elevador de escada mais adequada às necessidades 
de cada utilizador, melhorando assim a sua qualidade 
de vida e dando-lhe uma maior autonomia. 
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Medida do elevador AQUA

Acesso Aqua B-1 Aqua B-1 (piscinas transbordantes)

Aqua B-2 (piscinas transbordantes)

Aqua B-4 (piscinas não transbordantes)

Aqua B-2 Aqua B-4

Funciona por pressão de água publica.

Composto por mastro, cadeira e pistão 
hidráulico.

Fabricado em aço inoxidável AISI 316.

Acionável de dentro e fora da piscina.

Pressão da água de 3,5 a 5 bar.

Disponível com âncora fixa ou móvel.

Transferência e rota para a água.

Descanso rígido, para maior segurança.

Braço telescópico de âncora. Adaptável a 
diferentes tipos de descanso.

Dê fácil uso.

Fixação prática e confortável: uma única 
âncora incorporada e três suporte simples.

Montagem rápida.

Posição de repouso: cadeira alta e fora da 
água.

A cadeira está submersa para permitir que 
o usuário entre e saia da água.

Contem arnês e apoio de cabeça.

Está e conformidade com a Diretiva de 
Máquina: 98/37/CE.

Características gerais Operação do elevador AQUA

Montagem do elevador AQUA

Modelos de elevador AQUA

Características tecnicas

Para acessar a piscina

Para sair da piscina

Dirigindo o botão para baixo 
na cadeira esta desce dentro 
da piscina.

Començando de 0º em uma 
posição de transferência, é 
feita uma volta de 150º na 
piscina.

A partir de 0º em uma 
posição de transferência, é 
feita uma volta de 150º da 
piscina.

Dirigindo o botão para cima na 
cadeira esta sobe fora da 
piscina.

1 2 3

MODELO

Capacidade de elevação 140 Kg. 120 Kg.

129 x 2 mm. 48,3 x 2 mm. e
100 x 2 mm.

Ângulo giro 150 Kg.

Aço inoxidável AISI 316

3,5 a 5 bar

AQUA B1 e AQUA B2 AQUA B4

Estrutura e pistão

Estrutura tubular externa

Pressão da água

Cadeira

Material sintético adequado para o exterior.
Repousa-pés para maior segurança.

Cadeira

Para piscinas 
transbordantes

45 Kg. -

Para piscina
não transbordantes

Tipo de piscina

Fixação móvel Fixação fixa Fixação fixa
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