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Vive o mundo sem barreiras

(Up)
Cadeira elevatória

INSTALAÇÃO
RÁPIDA!

Vive o mundo sem obstaculos

A nossa missão é ade 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 alrededor.

Soluções que melhoram a sua qualidade de vida!

Cadeira elevatória MODUS

A cadeira elevatória MODUS adapta-se perfeitamente a todos os tipos de escadas: retas, curvas, com 
patamares intermediários... A sua guia modular, em alumínio, garante rápida instalação e regulagens. 
De mesma forma, também permite configurar diferentes tipos de estacionamento para otimizar ao 
máximo o espaço disponível.

A MODUS vem equipada com um assento rebatível muito confortável, feito de couro e disponível em 
várias cores. Além disso, possiu uma aplicação para poder usar a cadeira desde o próprio Smartphone, 
se assim desejado.
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Características gerais da cadeira elevatória MODUS
TUDO SOB CONTROLE

SEGURANÇA MÁXIMA

FÁCIL DE USAR

GUIA DOBRÁVEL (opcional)

Com o intercomunicador integrado é possível 
comunicar com o nosso serviço de assistência 
técnica a qualquer hora do dia (ver condições 
do serviço).

Utilizando uma aplicação no seu Smartphone 
ou tablet, é possível deslocar a cadeira 
elevatória MODUS para cima e para baixo nas 
escadas.

Graças ao sistema de guia modular e os 
nossos segmentos de trilho curvo patentados, 
podemos fazer ajustes e instalações rápidas.

Em conformidade com a Diretiva de Máquinas:

Areia: em stock
Conhaque, antracite e castanho: sob consulta

Para quando a guia bloquear o corredor ou a porta no final da escada. A guia se dobra automatica-
mente durante a operação usando o joystick ou o controle remoto.

O assento está equipado com a função de giro 
automático. Isso facilita a entrada e saída do 
assento.

Quando dobrados, deixam o máximo de 
espaço livre de passagem.

Equipado de série com 2 comandos sem fios 
para utilizar a cadeira remotamente.

INTERCOM (1) APP REMOTO

INSTALAÇÃO RÁPIDA

DIRETORIA DE MÁQUINAS

ACABAMENTOS

GIRA AUTOMÁTICA (2)

CONTROLES REMOTOS

AREIA CONHAQUE ANTRACITE CASTANHO

REPOUSA-BRAÇOS/REPOUSA-PÉ S 
DOBRÁVEIS VINCULADOS (3 y 4)

Joystick no repousa-braços para 
ativar a cadeira na direção 
desejada de forma confortável e 
sem esforço. O repou sa-braços 
também está equipado com um 
botão de paragem para parar a 
cadeira em caso de emergência.

A cadeira está equipada com um 
cinto de segurança retráctil para 
uma utilização segura em todos 
os momentos. O uso de cinto de 
segurança é recomendado 
sempre que a cadeira elevatória 
seja utilizada.

O controle remoto permite que a 
cadeira elevatória seja acionada 
remotamente, permitindo que 
ela suba ou desça. Você também 
pode usar o telemóvil como um 
controle remoto através de uma 
configuração simples.

Uma guia revolucionária

Opções de guia

Os produtos atuais devem estar preparados para o futuro. A fabricação sustentável e os produtos 
recuperáveis assumem grande importância. O nosso sistema de trilho é composto por apenas 2 
partes. Estas peças são totalmente reutilizáveis e podem ser transformadas em qualquer forma. Além 
disso, a guia é feita de alumínio e produzida com máquinas que funcionam com energia renovável. 
Depois de anos de serviço a guia ainda será 10% reciclável.

É o sistema básico de trilho. Permitem-lhe manter a sua 
escada mais espaçosa.

RETO HORIZONTAL
Permite-lhe manter o seu 
corredor mais espaçoso.

DROP NOSE (nariz caído)

Ideal para quando há uma 
porta ou corredor no meio. 
Dobra-se automaticamente 

após o uso.

A cadeira estará estacionada 
na mesma curva para
economizar espaço.

GUIA DOBRÁVEL ESTACIONAMENTO 90º
A cadeira estará estacionada 

ao lado das escadas para 
economizar espaço.

ESTACIONAMENTO 180º

Medidas da cadeira elevatória MODUS

Largura mínima da escada

Conceitos
Largura da guia

Largura do repousa-braços - Interno

Largura do repousa-braços - Externo

Altura do chão até o topo do encosto

Altura do chão ao assento

Altura do chão até o repousa-pés

Altura do repousa-pés até o assento

Altura da guia

Profundidade do repousa-pés

Prof. repousa-pés até o início assento

Profundidade do assento

Prof. repousa-pés até a parede

Características tecnicas

Peso máximo: 125 Kg.

Velocidade: 0,15 m/seg.

Sistema de elevação: cremalheira e pinhão

Potência: 24V

Fonte de alimentação: 50-60 Hz.

Trilho: modular (extrudado/alumí                     
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