
Elevador de escadas
UNUM

Cadeira elevatória UNUM

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. 

UNUM é a cadeira elevatória perfeita para lances de escada curvos ou com patamares intermediários 
graças ao seu sistema exclusivo de trilhos. É uma elegante cadeira elevatória desenhada exclusiva-
mente para ser instalada em espaços interiores.

Esta cadeira é confortável e muito segura. Destaca-se pela sua rápida instalação sem a necessidade 
de realizar obras em casa.

GUIA DE MONOTRILHO
A guia monotrilho da cadeira
elevatória UNUM traz 
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Medidas do elevador de escadas UNUM

A.  

B.  

C.  

D.  

E.  

F.

I.

J.  

Dimensão do trilho

Distância parede - encosto da cadeira

Largura da cadeira dobrada

Largura do repousa-pés desdobrado

Distância do repousa-pés ao assento

Altura do encosto da cadeira

Distância entre repousa-braços (ext.)

Distância entre repousa-braços (int.)

Raio de giro

Extensão mínima da escada

Características tecnicas

Lado da escada Ext. Int. Ext. Int. Ext. Int.

Capacidade máxima de peso: 125 Kg.

Velocidade: 0,11 m/seg. (variável)

Potência: 24V. Bateria DC

Carregador: 240V

Intrusão mínima da guia no patamar inferior:
642mm (260mm com partida reduzida) *

Ângulo máximo: 61º

Intrusão mínima do trilho no patamar superior: 0mm

Intrusão mínima do trilho na escada: 170mm*

Espaço estacionamento inferior (aprox.): 690mm

Nível de som: 56 dB

BB II

JJ

B I

J

* As medidas podem variar de acordo com a escada
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Profundidade do assento

Distância entre repousa-pés e o chão

ALLIANCE CLASSIC ELEGANCE

Modelos e acabamentos de cadeiras

Opcional

Assento auto giratório:

No patamar superior, ao chegar ao final do percurso e mantendo o 
comando da cadeira pressionado, o assento girará automatica-
mente para facilitar o desembarque.

Deslocamento Twist&Go com assento girado em 70º

Em escadas de largura reduzida, pode-se deslocar com
a cadeira girada 70º para evitar colisões.

Ínicio reduzido

Uma guia pode ser projetada com um mínimo de intrusão 
quando necessário, para de esta maneira não impedir a 
passagem no patamar inferior.

Active seat:

Permite ao usuário fazer um movimento suave ao 
sentar ou levantar da cadeira.

Seção articulada automática

Guia dobrável para evitar a intrusão no patamar inferior 
quando a cadeira não está em uso.

Dobrado e desdobrado automático, mantendo pressionado 
o comando da cadeira.

Alliance

M. castanho
P. creme

M. branco
P. vermelho

M. branco
P. castanho

Antracito Vermelho Creme Vermelho Creme Castanho

RAL 1013
Branco
Creme

RAL 7047
Cinza

RAL 8040
Castanho

As cores deste catálogo
são indicativas e podem 

variar ligeiramente

Classic Elegance
Cor da guia e postes

MADEIRA-COURO SINTÉTICO COURO GRANULADO COURO SINTÉTICO

Características generales del salvaescaleras DEVOTUSCaracterísticas gerais

Para seções de escada curvas ou com patamares.

Exclusivo para interior.

Sistema de acionamento: cremalheira e pinhão
oculto.

Guia de monotrilho fixado por postes nos degraus.

Sensores anti-obstáculo sensíveis ao toque.

Baixo consumo de energia.

Repousa-pés e assento rebatível.

Funciona com baterias (recarrega nas paradas).

2 comandos remotos com botões (cima/baixo).

Ponto de luz no primeiro andar ou no superior.

Instalação rápida e sem obras.

Estofamento de material estilo plástico fácil 
de limpiar em várias cores. Opções de couro 
ou imitação (ver modelos de cadeiras).

Montagem em ambdos os lados da escada.

Confortável, seguro e silencioso.

Botão fixo.

Em conformidade com a Diretiva de Máqui-
nas 2006/42/CE, EN 81-40:2008, ISO DIS 
9386-2, Diretiva de Baixa Tensão 2006/95/-
CE, Directiva CEM 2004/108/CE.

REPOUSA-PÉS 
AUTOMÁTICO
O repousa-pés automático opcional 
permite dobrar e desdobrar a partir 
do mesmo repousa-pés e sem ter 
que se abaixar.

O repousa-pés automático oferece 
a máxima segurança e conforto.

A UNUM possui um cinto de segurança 
para oferecer um maior suporte ao 
usuário durante a viagem.

O cinto de segurança é retrátil (cinta 
sempre recolhida e arrumada).

CINTO 
DE SEGURANÇA A UNUM incorpora um assento 

giratório maual, projetado para subir 
e descer da cadeira de forma fácil e 
segura. Permite girar nos dois 
sentidos.

Assento auto giratório (opcional) 
também disponível.

ASSENTO GIRATORIO

A UNUM tem 3 modelos diferentes
de cadeiras para escolher, e uma 
ampla gama de acabamentos. 

O modelo Alliance é feito de madeira 
e imitação de couro, proporcionando 
estilo e distinção.

EXCELENTES 
ACABAMENTOS

CHAVE DE SEGURANÇA
O elevador de escadas UNUM tem 
uma ranhura no apoio de braço para 
a chave de segurança.

A chave permite limitar o uso do 
elevador a nível privado e evitar 
usos involuntários. 

FÁCIL DE USAR

A UNUM está equipada com um 
joystick para conduzir a cadeira na 
direção desejada.

Também possui um botão de 
parada de emergência para parar a 
cadeira automaticamente.

As vantagens de um elevador de escada UNUM

UNUM melhora a sua qualidade de vida!

Recupere a autonomia dentro de sua casa e comece a viver a vida sem
barreiras. Segurança, qualidade e conforto em casa. Tudo são vantagens!



Medidas do elevador de escadas UNUM

A.  

B.  

C.  

D.  

E.  

F.

I.

J.  

Dimensão do trilho

Distância parede - encosto da cadeira

Largura da cadeira dobrada

Largura do repousa-pés desdobrado

Distância do repousa-pés ao assento

Altura do encosto da cadeira

Distância entre repousa-braços (ext.)

Distância entre repousa-braços (int.)

Raio de giro

Extensão mínima da escada

Características tecnicas

Lado da escada Ext. Int. Ext. Int. Ext. Int.

Capacidade máxima de peso: 125 Kg.

Velocidade: 0,11 m/seg. (variável)

Potência: 24V. Bateria DC

Carregador: 240V

Intrusão mínima da guia no patamar inferior:
642mm (260mm com partida reduzida) *

Ângulo máximo: 61º

Intrusão mínima do trilho no patamar superior: 0mm

Intrusão mínima do trilho na escada: 170mm*

Espaço estacionamento inferior (aprox.): 690mm

Nível de som: 56 dB

BB II

JJ

B I

J

* As medidas podem variar de acordo com a escada
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Profundidade do assento

Distância entre repousa-pés e o chão

ALLIANCE CLASSIC ELEGANCE

Modelos e acabamentos de cadeiras

Opcional

Assento auto giratório:

No patamar superior, ao chegar ao final do percurso e mantendo o 
comando da cadeira pressionado, o assento girará automatica-
mente para facilitar o desembarque.

Deslocamento Twist&Go com assento girado em 70º

Em escadas de largura reduzida, pode-se deslocar com
a cadeira girada 70º para evitar colisões.

Ínicio reduzido

Uma guia pode ser projetada com um mínimo de intrusão 
quando necessário, para de esta maneira não impedir a 
passagem no patamar inferior.

Active seat:

Permite ao usuário fazer um movimento suave ao 
sentar ou levantar da cadeira.

Seção articulada automática

Guia dobrável para evitar a intrusão no patamar inferior 
quando a cadeira não está em uso.

Dobrado e desdobrado automático, mantendo pressionado 
o comando da cadeira.

Alliance

M. castanho
P. creme

M. branco
P. vermelho

M. branco
P. castanho

Antracito Vermelho Creme Vermelho Creme Castanho

RAL 1013
Branco
Creme

RAL 7047
Cinza

RAL 8040
Castanho

As cores deste catálogo
são indicativas e podem 

variar ligeiramente

Classic Elegance
Cor da guia e postes

MADEIRA-COURO SINTÉTICO COURO GRANULADO COURO SINTÉTICO

Características generales del salvaescaleras DEVOTUSCaracterísticas gerais

Para seções de escada curvas ou com patamares.

Exclusivo para interior.

Sistema de acionamento: cremalheira e pinhão
oculto.

Guia de monotrilho fixado por postes nos degraus.

Sensores anti-obstáculo sensíveis ao toque.

Baixo consumo de energia.

Repousa-pés e assento rebatível.

Funciona com baterias (recarrega nas paradas).

2 comandos remotos com botões (cima/baixo).

Ponto de luz no primeiro andar ou no superior.

Instalação rápida e sem obras.

Estofamento de material estilo plástico fácil 
de limpiar em várias cores. Opções de couro 
ou imitação (ver modelos de cadeiras).

Montagem em ambdos os lados da escada.

Confortável, seguro e silencioso.

Botão fixo.

Em conformidade com a Diretiva de Máqui-
nas 2006/42/CE, EN 81-40:2008, ISO DIS 
9386-2, Diretiva de Baixa Tensão 2006/95/-
CE, Directiva CEM 2004/108/CE.

REPOUSA-PÉS 
AUTOMÁTICO
O repousa-pés automático opcional 
permite dobrar e desdobrar a partir 
do mesmo repousa-pés e sem ter 
que se abaixar.

O repousa-pés automático oferece 
a máxima segurança e conforto.

A UNUM possui um cinto de segurança 
para oferecer um maior suporte ao 
usuário durante a viagem.

O cinto de segurança é retrátil (cinta 
sempre recolhida e arrumada).

CINTO 
DE SEGURANÇA A UNUM incorpora um assento 

giratório maual, projetado para subir 
e descer da cadeira de forma fácil e 
segura. Permite girar nos dois 
sentidos.

Assento auto giratório (opcional) 
também disponível.

ASSENTO GIRATORIO

A UNUM tem 3 modelos diferentes
de cadeiras para escolher, e uma 
ampla gama de acabamentos. 

O modelo Alliance é feito de madeira 
e imitação de couro, proporcionando 
estilo e distinção.

EXCELENTES 
ACABAMENTOS

CHAVE DE SEGURANÇA
O elevador de escadas UNUM tem 
uma ranhura no apoio de braço para 
a chave de segurança.

A chave permite limitar o uso do 
elevador a nível privado e evitar 
usos involuntários. 

FÁCIL DE USAR

A UNUM está equipada com um 
joystick para conduzir a cadeira na 
direção desejada.

Também possui um botão de 
parada de emergência para parar a 
cadeira automaticamente.

As vantagens de um elevador de escada UNUM

UNUM melhora a sua qualidade de vida!

Recupere a autonomia dentro de sua casa e comece a viver a vida sem
barreiras. Segurança, qualidade e conforto em casa. Tudo são vantagens!



Medidas do elevador de escadas UNUM

A.  

B.  

C.  

D.  

E.  

F.

I.

J.  

Dimensão do trilho

Distância parede - encosto da cadeira

Largura da cadeira dobrada

Largura do repousa-pés desdobrado

Distância do repousa-pés ao assento

Altura do encosto da cadeira

Distância entre repousa-braços (ext.)

Distância entre repousa-braços (int.)

Raio de giro

Extensão mínima da escada

Características tecnicas

Lado da escada Ext. Int. Ext. Int. Ext. Int.

Capacidade máxima de peso: 125 Kg.

Velocidade: 0,11 m/seg. (variável)

Potência: 24V. Bateria DC

Carregador: 240V

Intrusão mínima da guia no patamar inferior:
642mm (260mm com partida reduzida) *

Ângulo máximo: 61º

Intrusão mínima do trilho no patamar superior: 0mm

Intrusão mínima do trilho na escada: 170mm*

Espaço estacionamento inferior (aprox.): 690mm

Nível de som: 56 dB

BB II

JJ

B I

J

* As medidas podem variar de acordo com a escada
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Profundidade do assento

Distância entre repousa-pés e o chão

ALLIANCE CLASSIC ELEGANCE

Modelos e acabamentos de cadeiras

Opcional

Assento auto giratório:

No patamar superior, ao chegar ao final do percurso e mantendo o 
comando da cadeira pressionado, o assento girará automatica-
mente para facilitar o desembarque.

Deslocamento Twist&Go com assento girado em 70º

Em escadas de largura reduzida, pode-se deslocar com
a cadeira girada 70º para evitar colisões.

Ínicio reduzido

Uma guia pode ser projetada com um mínimo de intrusão 
quando necessário, para de esta maneira não impedir a 
passagem no patamar inferior.

Active seat:

Permite ao usuário fazer um movimento suave ao 
sentar ou levantar da cadeira.

Seção articulada automática

Guia dobrável para evitar a intrusão no patamar inferior 
quando a cadeira não está em uso.

Dobrado e desdobrado automático, mantendo pressionado 
o comando da cadeira.

Alliance

M. castanho
P. creme

M. branco
P. vermelho

M. branco
P. castanho

Antracito Vermelho Creme Vermelho Creme Castanho

RAL 1013
Branco
Creme

RAL 7047
Cinza

RAL 8040
Castanho

As cores deste catálogo
são indicativas e podem 

variar ligeiramente

Classic Elegance
Cor da guia e postes

MADEIRA-COURO SINTÉTICO COURO GRANULADO COURO SINTÉTICO

Características generales del salvaescaleras DEVOTUSCaracterísticas gerais

Para seções de escada curvas ou com patamares.

Exclusivo para interior.

Sistema de acionamento: cremalheira e pinhão
oculto.

Guia de monotrilho fixado por postes nos degraus.

Sensores anti-obstáculo sensíveis ao toque.

Baixo consumo de energia.

Repousa-pés e assento rebatível.

Funciona com baterias (recarrega nas paradas).

2 comandos remotos com botões (cima/baixo).

Ponto de luz no primeiro andar ou no superior.

Instalação rápida e sem obras.

Estofamento de material estilo plástico fácil 
de limpiar em várias cores. Opções de couro 
ou imitação (ver modelos de cadeiras).

Montagem em ambdos os lados da escada.

Confortável, seguro e silencioso.

Botão fixo.

Em conformidade com a Diretiva de Máqui-
nas 2006/42/CE, EN 81-40:2008, ISO DIS 
9386-2, Diretiva de Baixa Tensão 2006/95/-
CE, Directiva CEM 2004/108/CE.

REPOUSA-PÉS 
AUTOMÁTICO
O repousa-pés automático opcional 
permite dobrar e desdobrar a partir 
do mesmo repousa-pés e sem ter 
que se abaixar.

O repousa-pés automático oferece 
a máxima segurança e conforto.

A UNUM possui um cinto de segurança 
para oferecer um maior suporte ao 
usuário durante a viagem.

O cinto de segurança é retrátil (cinta 
sempre recolhida e arrumada).

CINTO 
DE SEGURANÇA A UNUM incorpora um assento 

giratório maual, projetado para subir 
e descer da cadeira de forma fácil e 
segura. Permite girar nos dois 
sentidos.

Assento auto giratório (opcional) 
também disponível.

ASSENTO GIRATORIO

A UNUM tem 3 modelos diferentes
de cadeiras para escolher, e uma 
ampla gama de acabamentos. 

O modelo Alliance é feito de madeira 
e imitação de couro, proporcionando 
estilo e distinção.

EXCELENTES 
ACABAMENTOS

CHAVE DE SEGURANÇA
O elevador de escadas UNUM tem 
uma ranhura no apoio de braço para 
a chave de segurança.

A chave permite limitar o uso do 
elevador a nível privado e evitar 
usos involuntários. 

FÁCIL DE USAR

A UNUM está equipada com um 
joystick para conduzir a cadeira na 
direção desejada.

Também possui um botão de 
parada de emergência para parar a 
cadeira automaticamente.

As vantagens de um elevador de escada UNUM

UNUM melhora a sua qualidade de vida!

Recupere a autonomia dentro de sua casa e comece a viver a vida sem
barreiras. Segurança, qualidade e conforto em casa. Tudo são vantagens!



Medidas do elevador de escadas UNUM

A.  

B.  

C.  

D.  

E.  

F.

I.

J.  

Dimensão do trilho

Distância parede - encosto da cadeira

Largura da cadeira dobrada

Largura do repousa-pés desdobrado

Distância do repousa-pés ao assento

Altura do encosto da cadeira

Distância entre repousa-braços (ext.)

Distância entre repousa-braços (int.)

Raio de giro

Extensão mínima da escada

Características tecnicas

Lado da escada Ext. Int. Ext. Int. Ext. Int.

Capacidade máxima de peso: 125 Kg.

Velocidade: 0,11 m/seg. (variável)

Potência: 24V. Bateria DC

Carregador: 240V

Intrusão mínima da guia no patamar inferior:
642mm (260mm com partida reduzida) *

Ângulo máximo: 61º

Intrusão mínima do trilho no patamar superior: 0mm

Intrusão mínima do trilho na escada: 170mm*

Espaço estacionamento inferior (aprox.): 690mm

Nível de som: 56 dB

BB II

JJ

B I

J

* As medidas podem variar de acordo com a escada
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Profundidade do assento

Distância entre repousa-pés e o chão

ALLIANCE CLASSIC ELEGANCE

Modelos e acabamentos de cadeiras

Opcional

Assento auto giratório:

No patamar superior, ao chegar ao final do percurso e mantendo o 
comando da cadeira pressionado, o assento girará automatica-
mente para facilitar o desembarque.

Deslocamento Twist&Go com assento girado em 70º

Em escadas de largura reduzida, pode-se deslocar com
a cadeira girada 70º para evitar colisões.

Ínicio reduzido

Uma guia pode ser projetada com um mínimo de intrusão 
quando necessário, para de esta maneira não impedir a 
passagem no patamar inferior.

Active seat:

Permite ao usuário fazer um movimento suave ao 
sentar ou levantar da cadeira.

Seção articulada automática

Guia dobrável para evitar a intrusão no patamar inferior 
quando a cadeira não está em uso.

Dobrado e desdobrado automático, mantendo pressionado 
o comando da cadeira.

Alliance

M. castanho
P. creme

M. branco
P. vermelho

M. branco
P. castanho

Antracito Vermelho Creme Vermelho Creme Castanho

RAL 1013
Branco
Creme

RAL 7047
Cinza

RAL 8040
Castanho

As cores deste catálogo
são indicativas e podem 

variar ligeiramente

Classic Elegance
Cor da guia e postes

MADEIRA-COURO SINTÉTICO COURO GRANULADO COURO SINTÉTICO

Características generales del salvaescaleras DEVOTUSCaracterísticas gerais

Para seções de escada curvas ou com patamares.

Exclusivo para interior.

Sistema de acionamento: cremalheira e pinhão
oculto.

Guia de monotrilho fixado por postes nos degraus.

Sensores anti-obstáculo sensíveis ao toque.

Baixo consumo de energia.

Repousa-pés e assento rebatível.

Funciona com baterias (recarrega nas paradas).

2 comandos remotos com botões (cima/baixo).

Ponto de luz no primeiro andar ou no superior.

Instalação rápida e sem obras.

Estofamento de material estilo plástico fácil 
de limpiar em várias cores. Opções de couro 
ou imitação (ver modelos de cadeiras).

Montagem em ambdos os lados da escada.

Confortável, seguro e silencioso.

Botão fixo.

Em conformidade com a Diretiva de Máqui-
nas 2006/42/CE, EN 81-40:2008, ISO DIS 
9386-2, Diretiva de Baixa Tensão 2006/95/-
CE, Directiva CEM 2004/108/CE.

REPOUSA-PÉS 
AUTOMÁTICO
O repousa-pés automático opcional 
permite dobrar e desdobrar a partir 
do mesmo repousa-pés e sem ter 
que se abaixar.

O repousa-pés automático oferece 
a máxima segurança e conforto.

A UNUM possui um cinto de segurança 
para oferecer um maior suporte ao 
usuário durante a viagem.

O cinto de segurança é retrátil (cinta 
sempre recolhida e arrumada).

CINTO 
DE SEGURANÇA A UNUM incorpora um assento 

giratório maual, projetado para subir 
e descer da cadeira de forma fácil e 
segura. Permite girar nos dois 
sentidos.

Assento auto giratório (opcional) 
também disponível.

ASSENTO GIRATORIO

A UNUM tem 3 modelos diferentes
de cadeiras para escolher, e uma 
ampla gama de acabamentos. 

O modelo Alliance é feito de madeira 
e imitação de couro, proporcionando 
estilo e distinção.

EXCELENTES 
ACABAMENTOS

CHAVE DE SEGURANÇA
O elevador de escadas UNUM tem 
uma ranhura no apoio de braço para 
a chave de segurança.

A chave permite limitar o uso do 
elevador a nível privado e evitar 
usos involuntários. 

FÁCIL DE USAR

A UNUM está equipada com um 
joystick para conduzir a cadeira na 
direção desejada.

Também possui um botão de 
parada de emergência para parar a 
cadeira automaticamente.

As vantagens de um elevador de escada UNUM

UNUM melhora a sua qualidade de vida!

Recupere a autonomia dentro de sua casa e comece a viver a vida sem
barreiras. Segurança, qualidade e conforto em casa. Tudo são vantagens!



Elevador de escadas
UNUM

Cadeira elevatória UNUM

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. 

UNUM é a cadeira elevatória perfeita para lances de escada curvos ou com patamares intermediários 
graças ao seu sistema exclusivo de trilhos. É uma elegante cadeira elevatória desenhada exclusiva-
mente para ser instalada em espaços interiores.

Esta cadeira é confortável e muito segura. Destaca-se pela sua rápida instalação sem a necessidade 
de realizar obras em casa.

GUIA DE MONOTRILHO
A guia monotrilho da cadeira
elevatória UNUM traz 
elegância e estilo ao ambiente.

Assento CLASSIC Assento ELEGANCE

Assento ALLIANCE

Vive o mundo sem barreiras

Vive o mundo sem barreiras

Segue o nosso perfil!

info@valida.pt

800 11 02 33

www.valida.pt


