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Medidas do elevador de escadas FIDUS

Conceitos Assento estandard Smart (opc.) Perch (opc.)

Carateristicas técnicas
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*680 mm (645 mm braço curto)
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Espaço minimo da escada para girar

Espaço minimo da parede ao apoio da cadeira

Profundidade do assento

Largura até o repousapés retraido

Largura até o repousapés colocado

Largura repousabraços - externa

Largura repousabraços - interna

Altura do assento

Base do assento até o repousapés (minimo)

Base do assento até o repousapés (maximo)

Distânçia do chão até o repousapés (minimo)

Capacidade: 140 Kg. (120 Kg. com
caminho deslizante ou articulado).

Velocidade: 0,12 m/seg (aprox.)

Energia: 24 V DC Bateria

Carregador: 240 V.

Ángulo inclinação escada: 27-50º

Funciona com baterias.

Intrusão minima do rail na escada: 160 mm. 
estandard (185 mm com Smart).

Intrusão minima das barreiras no chão 
superior (em caso de 45º): 150 mm*

*Opcional: possivel instrusão de 0 mm. 
com kit especial no chão superior.

Longitude maxima da barreira: 9.000 mm.

Espaço de estacionamento inferior aproxi-
mado necessário: 660 mm.



Elevador de escadas FIDUS

Tipo de assentosCarateristicas gerais

Acabamentos

Opcionais

FIDUS é a cadeira para caminhos de escada retos cuja a barrerira vai fixada directamente aos 
passos. A cadeira, ágil e segura, ajuda ás pessoas de mais idade ou com dificuldades de movimen-
to a solucionar os problemas de acessibilidade no ambito cotidiano.

4

A nossa missão é a de 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 emtorno.

Soluções que melhoram a sua qualidade de vida!

Para caminhos de escada retos.

Barreira de aluminio com fixação ás escadas.

Tração mediante feche éclair e pinhão.

Sensores antiobstáculos sensiveis ao tato.

Baixo consumo elétrico.

Assento retraivel e giratório manualmente, 
mediante manivela manual.

Moqueta antideslizante no repousapés.

Funciona com baterias e recarga em todo o seu 
trilho.

Dois comandos sem fios (botões: Subir/Baixar).

Ponto de luz em planta baixa ou em superior.

Instalação rápida e sem obras.

Chave de segurança (no repousabraços) para 
uso privado.

Forrado de material plastico de facil limpeza.

Montagem a ambos lados da escada.

Display LCD de autodiagnóstico.

Cinto de segurança de serie.

Cómoda, ágil, segura e silenciosa.

Opção de caminho articulado ou deslizante.

Só para ambientes interiores.

Botão fixado.

Cumpre Diretiva Máquinas 2006/42/CE, EN 
81-40:2008, ISO DIS 9386-2. Diretiva de baixa 
tensão 2006/95/CE, Diretiva CEM 2004/108/-
CE.

Simplicity

Funcional e seguro. Com o assento “Simplicity” a 
pessoa com dificuldades de movimento soluciona 
os problemas de acessibilidade no seu ambito 
cotidiano de maneira facil e cómoda.

Caminho da barreira retratil ara evitar intrusão no 
chão inferior quando não se use a cadeira. O movi-
mento de retrair e colocar realiza-se de forma 
manual.

As barreiras mexem-se automáticamente para cima e abaixo seguindo o movimento de cadeira. Isto permi-
te que as barreiras não causem intrusão no chão inferior ou superior (dependendo da posição da cadeira).

Colete de corpo para ofrecer 
uma maio segurança ao 
usuario. Diferentes tamanhos. Permite uma altura 

mais elevada para 
viajar semi-sentado.

As cores e acabamentos reproduzidos neste catálogo são orientativos e podem variar levemente dos reais.

Confortavel assento com cinto retratil, giro manual 
de facil uso e repousapés largo. Ademáis, inclui um 
botão de emergênçia e boa qualidade de acaba-
mentos.

Simplicity

Forrado beige Areia Cacao Lousa (ext) Rubí Verde jade Zafiro

Caminho articulado

Caminho de barreriras deslizante (Slide Track)

Colete de segurança (Smart)

Giro e repousapés automá-
tico (só Smart)

Assento “Perch”
(só Smart)

Smart (cores opcionais só com Smart)

Smart (assento opcional)
Vive o mundo sem obstaculos



Elevador de escadas FIDUS

Tipo de assentosCarateristicas gerais

Acabamentos

Opcionais

FIDUS é a cadeira para caminhos de escada retos cuja a barrerira vai fixada directamente aos 
passos. A cadeira, ágil e segura, ajuda ás pessoas de mais idade ou com dificuldades de movimen-
to a solucionar os problemas de acessibilidade no ambito cotidiano.

4

A nossa missão é a de 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 emtorno.

Soluções que melhoram a sua qualidade de vida!

Para caminhos de escada retos.

Barreira de aluminio com fixação ás escadas.

Tração mediante feche éclair e pinhão.

Sensores antiobstáculos sensiveis ao tato.

Baixo consumo elétrico.

Assento retraivel e giratório manualmente, 
mediante manivela manual.

Moqueta antideslizante no repousapés.

Funciona com baterias e recarga em todo o seu 
trilho.

Dois comandos sem fios (botões: Subir/Baixar).

Ponto de luz em planta baixa ou em superior.

Instalação rápida e sem obras.

Chave de segurança (no repousabraços) para 
uso privado.

Forrado de material plastico de facil limpeza.

Montagem a ambos lados da escada.

Display LCD de autodiagnóstico.

Cinto de segurança de serie.

Cómoda, ágil, segura e silenciosa.

Opção de caminho articulado ou deslizante.

Só para ambientes interiores.

Botão fixado.

Cumpre Diretiva Máquinas 2006/42/CE, EN 
81-40:2008, ISO DIS 9386-2. Diretiva de baixa 
tensão 2006/95/CE, Diretiva CEM 2004/108/-
CE.

Simplicity

Funcional e seguro. Com o assento “Simplicity” a 
pessoa com dificuldades de movimento soluciona 
os problemas de acessibilidade no seu ambito 
cotidiano de maneira facil e cómoda.

Caminho da barreira retratil ara evitar intrusão no 
chão inferior quando não se use a cadeira. O movi-
mento de retrair e colocar realiza-se de forma 
manual.

As barreiras mexem-se automáticamente para cima e abaixo seguindo o movimento de cadeira. Isto permi-
te que as barreiras não causem intrusão no chão inferior ou superior (dependendo da posição da cadeira).

Colete de corpo para ofrecer 
uma maio segurança ao 
usuario. Diferentes tamanhos. Permite uma altura 

mais elevada para 
viajar semi-sentado.

As cores e acabamentos reproduzidos neste catálogo são orientativos e podem variar levemente dos reais.

Confortavel assento com cinto retratil, giro manual 
de facil uso e repousapés largo. Ademáis, inclui um 
botão de emergênçia e boa qualidade de acaba-
mentos.

Simplicity

Forrado beige Areia Cacao Lousa (ext) Rubí Verde jade Zafiro

Caminho articulado

Caminho de barreriras deslizante (Slide Track)

Colete de segurança (Smart)

Giro e repousapés automá-
tico (só Smart)

Assento “Perch”
(só Smart)

Smart (cores opcionais só com Smart)

Smart (assento opcional)
Vive o mundo sem obstaculos



Elevador de escadas FIDUS

Tipo de assentosCarateristicas gerais

Acabamentos

Opcionais

FIDUS é a cadeira para caminhos de escada retos cuja a barrerira vai fixada directamente aos 
passos. A cadeira, ágil e segura, ajuda ás pessoas de mais idade ou com dificuldades de movimen-
to a solucionar os problemas de acessibilidade no ambito cotidiano.

4

A nossa missão é a de 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 emtorno.

Soluções que melhoram a sua qualidade de vida!

Para caminhos de escada retos.

Barreira de aluminio com fixação ás escadas.

Tração mediante feche éclair e pinhão.

Sensores antiobstáculos sensiveis ao tato.

Baixo consumo elétrico.

Assento retraivel e giratório manualmente, 
mediante manivela manual.

Moqueta antideslizante no repousapés.

Funciona com baterias e recarga em todo o seu 
trilho.

Dois comandos sem fios (botões: Subir/Baixar).

Ponto de luz em planta baixa ou em superior.

Instalação rápida e sem obras.

Chave de segurança (no repousabraços) para 
uso privado.

Forrado de material plastico de facil limpeza.

Montagem a ambos lados da escada.

Display LCD de autodiagnóstico.

Cinto de segurança de serie.

Cómoda, ágil, segura e silenciosa.

Opção de caminho articulado ou deslizante.

Só para ambientes interiores.

Botão fixado.

Cumpre Diretiva Máquinas 2006/42/CE, EN 
81-40:2008, ISO DIS 9386-2. Diretiva de baixa 
tensão 2006/95/CE, Diretiva CEM 2004/108/-
CE.

Simplicity

Funcional e seguro. Com o assento “Simplicity” a 
pessoa com dificuldades de movimento soluciona 
os problemas de acessibilidade no seu ambito 
cotidiano de maneira facil e cómoda.

Caminho da barreira retratil ara evitar intrusão no 
chão inferior quando não se use a cadeira. O movi-
mento de retrair e colocar realiza-se de forma 
manual.

As barreiras mexem-se automáticamente para cima e abaixo seguindo o movimento de cadeira. Isto permi-
te que as barreiras não causem intrusão no chão inferior ou superior (dependendo da posição da cadeira).

Colete de corpo para ofrecer 
uma maio segurança ao 
usuario. Diferentes tamanhos. Permite uma altura 

mais elevada para 
viajar semi-sentado.

As cores e acabamentos reproduzidos neste catálogo são orientativos e podem variar levemente dos reais.

Confortavel assento com cinto retratil, giro manual 
de facil uso e repousapés largo. Ademáis, inclui um 
botão de emergênçia e boa qualidade de acaba-
mentos.

Simplicity

Forrado beige Areia Cacao Lousa (ext) Rubí Verde jade Zafiro

Caminho articulado

Caminho de barreriras deslizante (Slide Track)

Colete de segurança (Smart)

Giro e repousapés automá-
tico (só Smart)

Assento “Perch”
(só Smart)

Smart (cores opcionais só com Smart)

Smart (assento opcional)
Vive o mundo sem obstaculos



SO

Vive o mundo sem barreiras

Vive o mundo sem barreiras

Elevador de escadas
FIDUS

info@valida.pt

800 11 02 33

www.valida.pt

Segue o nosso perfil!

Medidas do elevador de escadas FIDUS

Conceitos Assento estandard Smart (opc.) Perch (opc.)

Carateristicas técnicas

�Č čΩ �Č̆ čΩ≥

Parede

Chão Chão

A

F
G

H

I

J

B C

D
E

A

B

C

D

E

F

G

H

I

I

J

680 mm* 

*680 mm (645 mm braço curto)

75 mm

370 mm

285 mm

580 mm

620 mm

480 mm

400 mm

390 mm

490 mm

50 mm

655 mm

70 mm

360 mm

370 mm

640 mm

550 mm

465 mm

455 mm

430 mm

530 mm

70 mm

No gira

70 mm

370 mm

370 mm

640 mm

550 mm

465 mm

455 mm

675 mm

875 mm

70 mm

Espaço minimo da escada para girar

Espaço minimo da parede ao apoio da cadeira

Profundidade do assento

Largura até o repousapés retraido

Largura até o repousapés colocado

Largura repousabraços - externa

Largura repousabraços - interna

Altura do assento

Base do assento até o repousapés (minimo)

Base do assento até o repousapés (maximo)

Distânçia do chão até o repousapés (minimo)

Capacidade: 140 Kg. (120 Kg. com
caminho deslizante ou articulado).

Velocidade: 0,12 m/seg (aprox.)

Energia: 24 V DC Bateria

Carregador: 240 V.

Ángulo inclinação escada: 27-50º

Funciona com baterias.

Intrusão minima do rail na escada: 160 mm. 
estandard (185 mm com Smart).

Intrusão minima das barreiras no chão 
superior (em caso de 45º): 150 mm*

*Opcional: possivel instrusão de 0 mm. 
com kit especial no chão superior.

Longitude maxima da barreira: 9.000 mm.

Espaço de estacionamento inferior aproxi-
mado necessário: 660 mm.



SO

Vive o mundo sem barreiras

Vive o mundo sem barreiras

Elevador de escadas
FIDUS

info@valida.pt

800 11 02 33

www.valida.pt

Segue o nosso perfil!

Medidas do elevador de escadas FIDUS

Conceitos Assento estandard Smart (opc.) Perch (opc.)

Carateristicas técnicas

�Č čΩ �Č̆ čΩ≥

Parede

Chão Chão

A

F
G

H

I

J

B C

D
E

A

B

C

D

E

F

G

H

I

I

J

680 mm* 

*680 mm (645 mm braço curto)

75 mm

370 mm

285 mm

580 mm

620 mm

480 mm

400 mm

390 mm

490 mm

50 mm

655 mm

70 mm

360 mm

370 mm

640 mm

550 mm

465 mm

455 mm

430 mm

530 mm

70 mm

No gira

70 mm

370 mm

370 mm

640 mm

550 mm

465 mm

455 mm

675 mm

875 mm

70 mm

Espaço minimo da escada para girar

Espaço minimo da parede ao apoio da cadeira

Profundidade do assento

Largura até o repousapés retraido

Largura até o repousapés colocado

Largura repousabraços - externa

Largura repousabraços - interna

Altura do assento

Base do assento até o repousapés (minimo)

Base do assento até o repousapés (maximo)

Distânçia do chão até o repousapés (minimo)

Capacidade: 140 Kg. (120 Kg. com
caminho deslizante ou articulado).

Velocidade: 0,12 m/seg (aprox.)

Energia: 24 V DC Bateria

Carregador: 240 V.

Ángulo inclinação escada: 27-50º

Funciona com baterias.

Intrusão minima do rail na escada: 160 mm. 
estandard (185 mm com Smart).

Intrusão minima das barreiras no chão 
superior (em caso de 45º): 150 mm*

*Opcional: possivel instrusão de 0 mm. 
com kit especial no chão superior.

Longitude maxima da barreira: 9.000 mm.

Espaço de estacionamento inferior aproxi-
mado necessário: 660 mm.


