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Elevador de escadas UNIKA

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 em torno.

Soluções que melhoram a sua qualidade devida!

UNIKA é a cadeira monorail ideal para escadas curvadas ou com chão intermeio. Esta cadeira 
sobe-escadas é a unica máquina do mercado que ofrece o inicio “Smart Start” na primeira escada, 
evitando assim qualquer tipo de intrusão da barreira no inicio las escadas.

Com un diámetro da barreira de só 80mm., UNIKA converte-se na solução perfeita para aquelas 
escdas em que inicialmente não se podia instalar um sobe-escadas.

SILENCIOSA, CONFORTAVEL E MUITO SEGURA

ADAPTAÇÃO PERFEITA À TUA ESCADA

Vive o mundo sem barreiras

800 11 02 33

info@valida.pt

Segue o nosso perfil!

www.valida.pt

Vive o mundo sem barreiras

Vive o mundo sem obstaculos



Elevador de escadas
UNIKA

Elevador de escadas UNIKA

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 em torno.

Soluções que melhoram a sua qualidade devida!

UNIKA é a cadeira monorail ideal para escadas curvadas ou com chão intermeio. Esta cadeira 
sobe-escadas é a unica máquina do mercado que ofrece o inicio “Smart Start” na primeira escada, 
evitando assim qualquer tipo de intrusão da barreira no inicio las escadas.

Com un diámetro da barreira de só 80mm., UNIKA converte-se na solução perfeita para aquelas 
escdas em que inicialmente não se podia instalar um sobe-escadas.

SILENCIOSA, CONFORTAVEL E MUITO SEGURA

ADAPTAÇÃO PERFEITA À TUA ESCADA

Vive o mundo sem barreiras

800 11 02 33

info@valida.pt

Segue o nosso perfil!

www.valida.pt

Vive o mundo sem barreiras

Vive o mundo sem obstaculos



Elevador de escadas
UNIKA

Elevador de escadas UNIKA

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 em torno.

Soluções que melhoram a sua qualidade devida!

UNIKA é a cadeira monorail ideal para escadas curvadas ou com chão intermeio. Esta cadeira 
sobe-escadas é a unica máquina do mercado que ofrece o inicio “Smart Start” na primeira escada, 
evitando assim qualquer tipo de intrusão da barreira no inicio las escadas.

Com un diámetro da barreira de só 80mm., UNIKA converte-se na solução perfeita para aquelas 
escdas em que inicialmente não se podia instalar um sobe-escadas.

SILENCIOSA, CONFORTAVEL E MUITO SEGURA

ADAPTAÇÃO PERFEITA À TUA ESCADA

Vive o mundo sem barreiras

800 11 02 33

info@valida.pt

Segue o nosso perfil!

www.valida.pt

Vive o mundo sem barreiras

Vive o mundo sem obstaculos



Características generales del salvaescaleras DEVOTUS

Display digital.

Posibilidade de inicio vertical.

Barreira monoraíl muito estreita: 80 mm.

Dois comandos remotos.

Cinto de segurança retratil.

Cumpre com a normativa EN81:40.

Invasão final: 100 mm. (opcional 0 mm).

Control de braços permutável.

Repousapés, assento e braços ajustaveis.

Peso máximo: 120 Kg.

Escolha de controladores da cadeira.

Giro manual (motorizado: opcional).

Carateristicas gerais Características generales del salvaescaleras DEVOTUSCaracteristicas opcionais

Características generales del salvaescaleras DEVOTUSCor de forrado personalizável (5 cores diferentes)

O elevador de escadas UNIKA dispoem do unico sistema no mercado com inicio “Smart Start”. A guia fixa-se 
na primeira escada para evitar a intrusão da mesma no principio das escadas. De esta maneira, aproveita-se 
ao maximo o espaço disponivel e a instalação da cadeira não supoem ningum obstaculo.

SMART START na primeira escada

Medidas da cadeira sobe-escadas UNIKA

20 mm 580 mm

420 mm

420 mm

610 mm

210 mm

560 mm

160 mm

70 mm

70 mm

80 mm

20 mm

200 mm

210 mm

150 mm

980 mm

250 mm

610 mm

570 mm

275 mm

375 mm

10 mm

0-75º

440-530
mm

490-468
mm

Ocupa muito pouco espaço

Inclinação: 75º

Cinto de segurança Barreira estreita e ajustadaDisplay digital

Assento e repousapés enlaçados Escolha de controlos

SMART START NO PRIMEIRO PASSO: a unica 
solução no mercado que garantiza o máximo 
aproveitamento do espaço, com portas, passos 
e plantas libres de obstaculos.

EXTRAPESO 160 Kg: a opção extrapeso está 
disenhada para carregar mais peso que com 
qualquer outro sobe-escaldas monorail.

GIRO MOTORIZADO: a opção de giro motoriza-
do aporta um maior conforto ao usuario no 
desembarque. Disponivel em opção extrapeso 
assim como em versão estandard.

COR DAS BARREIRAS PERSONALIZÁVEL

COR DE FORRADO PERSONALIZÁVEL 

DIFERENTES TIPOS DE INICIO PARA ADAPTAR-SE 100% Á SUA ESCADA

A SOLUÇÃO PERFEITA PARA FAZER-LHE A VIDA MAIS FÁCIL E SEGURA

1
Baixa os repousabraços e o assento, que 
estam enlaçados com o repousapés. 
Atento(a) a que o cinto de segurança 
esteja apretado.

3
Ponha-se confortavel e disfrute da 
viagem até a planta desejada, com total 
liberdade de movimento e autonomía.

A cadeira vem equipada com dois 
comandos sem fios para levar 
o sobe-escadas ao destino desejado.

2
Pressiona os botões ou usa o joystick, 
em função do sistema do controlo 
escolhido, na direcção donde queira ir.

4
Ao chegar ao destino, una a maneta para 
girar a cadeira e baixa com toda a 
segurança. Espera que a cadeira gire 
automáticamente (se dispoem de giro 
motorizado).

Accessibilitat en només 4 passosAcessibilidade em 4 faceis passos

Do chão á parte inferior do repou-
sapés (em caminho horizontal)

Do assento ao chão (Standard Start / 
Smart Start)

Em curvas de 180º centro a centro 
máximo (0º) / frequente (40º)

Em curvas de 180º centro a centro 
minimo (65º)

Da parte superior do repousapés ao 
chão (em caminho horizontal)

Da parte superior da barreira ao chão 
(em caminho horizontal)

Da parte anterior do apoio da cadeira á 
parede

Da parede á parte mais externa da barreira

Da parte superior do repousapés ao chão 
(em inicio normal / dropstart)

Diámetro da barreira

Da parte superior do repousapés á 
parte superior do assento

Da base do assento ao repousabraços

Radio minimo de giro desde a parede

Radio de curva interna desde eixe central

Do assento ao chão (em caminho horizontal)

Do repusabraços á altura das costas 
da cadeira

Altura total

Longitude do repousapés

Largura entre repousabraços

Largura total

Largura do repousapés

Ángulo permitido

Da ponta do repousapés á parte 
traseira do assento.

Da parede ao repousapés retraido 
(ocupamento cadeira retraida)

Distança entre 1r escada e as 
barreiras (com Smart Start)
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