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Elevador de escadas
SOCIUS

Funções de conforto (opcional)

yticilpOffset

cilp Perch Offset

Seção articulada 
automática
A guia dobra-se automati-
camente para cima, 
afastando-se de qualquer
porta e deixando o 
acesso livre de passagem 
e sem obstáculos.

Assento giratório
automático
O assento gira automatica-
mente quando atinge o 
patamar superior, facilitan-
do um desembarque 
confortável e muito seguro. 
Para assentos Smart e Style.

Assento Perch

Assento Offset

Assento com uma altura 
mais alta. Permite que o 
usuário viaje em uma 
posição semi-sentada.

Com o apoio para os pés 
deslocado e assento mais 
baixo. Permite viajar 
semi-tornado e passar por 
escadas muito estreitas.

Apoio de pés 
automático
O apoio para os pés abre e 
fecha automaticamente 
sem que o usuário tenha 
que se abaixar ou fazer 
qualquer esforço.

Vive o mundo sem barreiras
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As vantagens de um elevador de escadas SOCIUS

Se voçê pensa instalar um elevador de escadas e as suas escadas têm curvas, recheios ou é tipo 
caracôl, SOCIUS ofereçe uma solução fiavel e muito segura. Ademais, é apta para espaços de interior 
e exterior.

O elevador de escadas SOCIUS é apropiado para a maioria de escadas curvas ou com esquinas e lhe 
ofereçe todas as prestações basicas que voçê pode esperar do melhor sobe-escadas. Ademais,        
contém de diferentes tipos de extras, como giro automático da cadeira e/ou retraido dos repousapés.

Um elevador de escadas para todos os espaços

SOCIUS conta com uma das melhores mecánicas do mercado. Em diferença das outras marcas, presenta 
um desenho compacto e um potente motor. Por isso, SOCIUS é sinónimo de garantia de qualidade. 

SDT: Sistema exclusivo de tracção dobre que 
ofereçe maior estabilidade e apoio.

3 modelos diferentes de assento a escolher: 
Style, Smart y Simplicity.

Equipada com um motor com dobre feiche 
éclair especialmente disenhado para alargar 
a vida util da máquina.

Potente motor de 0,5 Kw.

Alto rendimento

Smart Simplicity Style

- Fecho éclair de tracção dobre - 
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Se voçê pensa instalar um elevador de escadas e as suas escadas têm curvas, recheios ou é tipo 
caracôl, SOCIUS ofereçe uma solução fiavel e muito segura. Ademais, é apta para espaços de interior 
e exterior.
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Comandos sem fio
O elevador de escadas SOCIUS 
vem, ademais, com dois 
comandos á distância. Assim, 
uma vez retraido o assento, 
pode enviar a cadeira facil-
mente ao ponto de recarga 
superior, deixando mais 
espaço livre na sua entrada.

El butão da manivela é
facil de usar. O unico que
precisa fazer é manter
pressionado o butão e
o seu sobe escadas lhe
transporta suavemente e
de froma segura na direcção
que deseja mover-se.

O sobe-escadas dispõem de
um cinto de segurança
retractil e facil de libertar. 
Para uma maior fixação, se
pode substituir o cinto
estandard por uma correia
de corpo (varioas medidas).

Dispõem de uma tela de
diagnostico para supervisar 
o estado da cadeira.
Voçê podrá detetar
possiveis problemas de 
maneira facil e rapida.

SOCIUS esta equipada com 
sensores de segurança 
desenhados para deter o 
elevador de escadas se 
algum obstaculo se presenta 
no caminho ao subir ou 
baixar as escadas.

A cadeira se retrai deixando a 
escada livre para outros 
usuarios. As barreiras, feitas á 
medida, se ajustam a cada 
escada e maximizam o espaço 
livre. Também podem-se 
suministrar com caminho 
articulado automático.

A segurança 
como obrigação

Desenho compato

Todos os elevadores de
escada SOCIUS dispõem de 
uma bateria de reserva. 
Assim, ainda que se produza 
um corte de luz, a cadeira
segue funcionado.

Bateria
SOCIUS pode instalar-se
no exterior. Os seus
componentes estam 
preparados para resistir ás
inclemencias do tempo.
Faça frio ou calor, sempre
podrá disfrutar de um
alrededor acessível.

Versão de exterior

Facil de usar

Cinto
de segurança

Tela de disgnostico
compacto

3

4

5

1

2

1

2

3

4

5

Medidas do elevador de escadas SOCIUS                                    

Parede

Parede
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D

Caracteristicas técnicas

Capacidade versão estandard: 115 Kg.
(até 137 Kg, com opção extrapeso)

Velocidade: 0,12 m/seg.

Energia: 24 V DC Bateria

Carregador: 240 V.

Angulo máximo aceitado: 56º

Intrusão minima do rail ba escada: 116 mm,

Intrusão minima rail recheio superior: 0 mm. (opcional).

Espaço de estacionamento inferior (aprox. requerido): 
700 mm.

Intrusão minima das barreiras no recheio inferior: 500 mm 
(420 mm com inicio reduzido). Variavel em funçao do tipo
de escada e ángulo.

Opções de cores para o forrado Smart Forrado Simplicity

Cores das barreiras de serieOpções de cores para o forrado Style

Cacao Rubí Areia

Vermelho
Cereja

Vainilha
Beige

Branco
Marfil

Cincento claro
Ral 9002

Castanho
Ral 8024

Cinzento escuro
Ral 9004

Zafiro Lousa (ext) Jade Areia

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

Conceitos Style Smart Perch Simplicity

A. Espaço minimo para girar

B. Espaço minimo da parede ás costas

C. Profundidade do assento

D. Largura até o repousapés retraido

E. Largura até o repousapés colocado

F. Largura repousabraços - externa

G. Largura repousabraços - interna

H. Altura das costas do assento

I. Base do assento até repousapés (minimo)

I. Base do assento até repousapés (maximo)

J. Distancia do chão até o repousapés (min.)

720 mm

92 mm

390 mm

400 mm

674 nm

570 mm

430 mm

400 mm

497 mm

579 mm

70 mm

690 mm

130 mm

360 mm

410 mm

674 mm

550 mm

465 mm

455 mm

505 mm

630 mm

70 mm

No gira

130 mm

320 mm

410 mm

674 mm

550 mm

465 mm

455 mm

650 mm

875 mm

70 mm

720 mm

* 685 mm: braço pequeno

92 mm

380 mm

400 mm

674 mm

590 mm

430 mm

415 mm

495 mm

580 mm

70 mm

O elevador de escadas SOCIUS “resumido”

Opções de cadeiras Smart Simplicity Style Observações

Seleção forrado
Seleção de 6 cores (Smart) e de 3 cores (Style). Pode escolher o 
forrado que melhor combine com a sua decoração.

Giro automático Permite a rotação da cadeira do sobe-escadas para poder 
levantar-se e sentar-se o mais facil posivel.

Cinto retratil Este cinto retratil de cor crema se pode apretar em um lado ou 
no centro.

Cinto de velcro Este cinto de cor preto tem velcro em ambdos extremos para 
manter-le firmemente em posição.

Cadeira Perch Ideal para usuarios que não podem dobrar a cintura ou os 
joelhos.

Manual

Pode rodear esquinas e 
girar curvas

Multiples pontos de recarga
Barreira disponivel em todos
as cores

Problemas nulas no recheio

Caminho articulado
automático

Peso maximo estandard 115 Kg 115 Kg 115 Kg

137 Kg 137 Kg 137 KgCom kit extrapeso

O repousapés se retrai e se coloca manualmente.

Desde cadeira Retrai o repousapés ao retrair a cadeira.

Desde apoiabraços O repousapés pode-se levantar e baixar mediante um 
interruptor entretanto o usuario esta sentado.

Para uma ampla gama de escadas, incluindo as que rodeam 
uma esquina, com varios recheiros ou tipo caracôl.

Utilize o comando sem fios para estacionar nos pontos de recarga.

Personalize as barreiras do seu sobe-escadas curvado para 
que combine melhor com a sua decoração.

Para situações em que as barreiras podriam colidir com o 
marco da porta na parte superior da escada.

Retrair a barreira automática entretanto que se move o 
sobe-escadas. Deixando o espaço da porta livre.

Observações

Observações

Observações

Opções repousapés Smart Simplicity Style

Caraterísticas barreiras Smart Simplicity Style

Capacidade de peso Smart Simplicity Style

Disponivel de serie                  Opcional                   Não disponível   
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360 mm

410 mm

674 mm

550 mm

465 mm

455 mm

505 mm

630 mm

70 mm

No gira

130 mm

320 mm

410 mm

674 mm

550 mm

465 mm

455 mm

650 mm

875 mm

70 mm

720 mm

* 685 mm: braço pequeno

92 mm

380 mm

400 mm

674 mm

590 mm

430 mm

415 mm

495 mm

580 mm

70 mm

O elevador de escadas SOCIUS “resumido”

Opções de cadeiras Smart Simplicity Style Observações

Seleção forrado
Seleção de 6 cores (Smart) e de 3 cores (Style). Pode escolher o 
forrado que melhor combine com a sua decoração.

Giro automático Permite a rotação da cadeira do sobe-escadas para poder 
levantar-se e sentar-se o mais facil posivel.

Cinto retratil Este cinto retratil de cor crema se pode apretar em um lado ou 
no centro.

Cinto de velcro Este cinto de cor preto tem velcro em ambdos extremos para 
manter-le firmemente em posição.

Cadeira Perch Ideal para usuarios que não podem dobrar a cintura ou os 
joelhos.

Manual

Pode rodear esquinas e 
girar curvas

Multiples pontos de recarga
Barreira disponivel em todos
as cores

Problemas nulas no recheio

Caminho articulado
automático

Peso maximo estandard 115 Kg 115 Kg 115 Kg

137 Kg 137 Kg 137 KgCom kit extrapeso

O repousapés se retrai e se coloca manualmente.

Desde cadeira Retrai o repousapés ao retrair a cadeira.

Desde apoiabraços O repousapés pode-se levantar e baixar mediante um 
interruptor entretanto o usuario esta sentado.

Para uma ampla gama de escadas, incluindo as que rodeam 
uma esquina, com varios recheiros ou tipo caracôl.

Utilize o comando sem fios para estacionar nos pontos de recarga.

Personalize as barreiras do seu sobe-escadas curvado para 
que combine melhor com a sua decoração.

Para situações em que as barreiras podriam colidir com o 
marco da porta na parte superior da escada.

Retrair a barreira automática entretanto que se move o 
sobe-escadas. Deixando o espaço da porta livre.

Observações

Observações

Observações

Opções repousapés Smart Simplicity Style

Caraterísticas barreiras Smart Simplicity Style

Capacidade de peso Smart Simplicity Style

Disponivel de serie                  Opcional                   Não disponível   



Comandos sem fio
O elevador de escadas SOCIUS 
vem, ademais, com dois 
comandos á distância. Assim, 
uma vez retraido o assento, 
pode enviar a cadeira facil-
mente ao ponto de recarga 
superior, deixando mais 
espaço livre na sua entrada.

El butão da manivela é
facil de usar. O unico que
precisa fazer é manter
pressionado o butão e
o seu sobe escadas lhe
transporta suavemente e
de froma segura na direcção
que deseja mover-se.

O sobe-escadas dispõem de
um cinto de segurança
retractil e facil de libertar. 
Para uma maior fixação, se
pode substituir o cinto
estandard por uma correia
de corpo (varioas medidas).

Dispõem de uma tela de
diagnostico para supervisar 
o estado da cadeira.
Voçê podrá detetar
possiveis problemas de 
maneira facil e rapida.

SOCIUS esta equipada com 
sensores de segurança 
desenhados para deter o 
elevador de escadas se 
algum obstaculo se presenta 
no caminho ao subir ou 
baixar as escadas.

A cadeira se retrai deixando a 
escada livre para outros 
usuarios. As barreiras, feitas á 
medida, se ajustam a cada 
escada e maximizam o espaço 
livre. Também podem-se 
suministrar com caminho 
articulado automático.

A segurança 
como obrigação

Desenho compato

Todos os elevadores de
escada SOCIUS dispõem de 
uma bateria de reserva. 
Assim, ainda que se produza 
um corte de luz, a cadeira
segue funcionado.

Bateria
SOCIUS pode instalar-se
no exterior. Os seus
componentes estam 
preparados para resistir ás
inclemencias do tempo.
Faça frio ou calor, sempre
podrá disfrutar de um
alrededor acessível.

Versão de exterior

Facil de usar

Cinto
de segurança

Tela de disgnostico
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Caracteristicas técnicas

Capacidade versão estandard: 115 Kg.
(até 137 Kg, com opção extrapeso)

Velocidade: 0,12 m/seg.

Energia: 24 V DC Bateria

Carregador: 240 V.

Angulo máximo aceitado: 56º

Intrusão minima do rail ba escada: 116 mm,

Intrusão minima rail recheio superior: 0 mm. (opcional).

Espaço de estacionamento inferior (aprox. requerido): 
700 mm.

Intrusão minima das barreiras no recheio inferior: 500 mm 
(420 mm com inicio reduzido). Variavel em funçao do tipo
de escada e ángulo.

Opções de cores para o forrado Smart Forrado Simplicity

Cores das barreiras de serieOpções de cores para o forrado Style

Cacao Rubí Areia

Vermelho
Cereja

Vainilha
Beige

Branco
Marfil

Cincento claro
Ral 9002

Castanho
Ral 8024

Cinzento escuro
Ral 9004

Zafiro Lousa (ext) Jade Areia

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

Conceitos Style Smart Perch Simplicity

A. Espaço minimo para girar

B. Espaço minimo da parede ás costas

C. Profundidade do assento

D. Largura até o repousapés retraido

E. Largura até o repousapés colocado

F. Largura repousabraços - externa

G. Largura repousabraços - interna
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I. Base do assento até repousapés (maximo)

J. Distancia do chão até o repousapés (min.)

720 mm

92 mm

390 mm

400 mm

674 nm

570 mm

430 mm

400 mm

497 mm

579 mm

70 mm

690 mm

130 mm

360 mm

410 mm

674 mm

550 mm

465 mm

455 mm

505 mm

630 mm

70 mm

No gira
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Disponivel de serie                  Opcional                   Não disponível   



Elevador de escadas
SOCIUS

800 11 02 33

info@valida.pt

www.valida.pt

Segue o nosso perfil!

SDT
TECHNOLOGY

Vive o mundo sem obstaculos

Vive o mundo sem obstaculos

Elevador de escadas
SOCIUS

Funções de conforto (opcional)

yticilpOffset

cilp Perch Offset

Seção articulada 
automática
A guia dobra-se automati-
camente para cima, 
afastando-se de qualquer
porta e deixando o 
acesso livre de passagem 
e sem obstáculos.

Assento giratório
automático
O assento gira automatica-
mente quando atinge o 
patamar superior, facilitan-
do um desembarque 
confortável e muito seguro. 
Para assentos Smart e Style.

Assento Perch

Assento Offset

Assento com uma altura 
mais alta. Permite que o 
usuário viaje em uma 
posição semi-sentada.

Com o apoio para os pés 
deslocado e assento mais 
baixo. Permite viajar 
semi-tornado e passar por 
escadas muito estreitas.

Apoio de pés 
automático
O apoio para os pés abre e 
fecha automaticamente 
sem que o usuário tenha 
que se abaixar ou fazer 
qualquer esforço.

Vive o mundo sem barreiras

Vive o mundo sem barreiras

Segue o nosso perfil!

SDT
TECHNOLOGY

As vantagens de um elevador de escadas SOCIUS

Se voçê pensa instalar um elevador de escadas e as suas escadas têm curvas, recheios ou é tipo 
caracôl, SOCIUS ofereçe uma solução fiavel e muito segura. Ademais, é apta para espaços de interior 
e exterior.

O elevador de escadas SOCIUS é apropiado para a maioria de escadas curvas ou com esquinas e lhe 
ofereçe todas as prestações basicas que voçê pode esperar do melhor sobe-escadas. Ademais,        
contém de diferentes tipos de extras, como giro automático da cadeira e/ou retraido dos repousapés.

Um elevador de escadas para todos os espaços

SOCIUS conta com uma das melhores mecánicas do mercado. Em diferença das outras marcas, presenta 
um desenho compacto e um potente motor. Por isso, SOCIUS é sinónimo de garantia de qualidade. 

SDT: Sistema exclusivo de tracção dobre que 
ofereçe maior estabilidade e apoio.

3 modelos diferentes de assento a escolher: 
Style, Smart y Simplicity.

Equipada com um motor com dobre feiche 
éclair especialmente disenhado para alargar 
a vida util da máquina.

Potente motor de 0,5 Kw.

Alto rendimento

Smart Simplicity Style

- Fecho éclair de tracção dobre - 

800 11 02 33

info@valida.pt

www.valida.pt


