
SO

Elevador de teto
LIBERTAS

Características tecnicas

Capacidade de carga: 120 Kg.

Velocidade de elevação: 0,1 m./seg.

Cor padrão: cinza prata

Comandos: interruptor e scanner.

Conexão elétrica: 230 V.

Inclinação de 0º (horizontal) a 60º

Medidas do elevador de teto LIBERTAS

Vive o mundo sem barreiras

Vive o mundo sem barreiras

Segue o nosso perfil!

info@valida.pt

800 11 02 33

www.valida.pt



Elevador de teto LIBERTAS

OpcionalCaracterísticas gerais

LIBERTAS é o elevador de teto para cadeiras de rodas que permite a pessoas com deficiência 
física ou idosos, ser transportados por diferentes andares, de forma fácil, confortável e segura.
LIBERTAS pode ser instalado em todos os tipos de escadas: estreitas, curvas ou inclinadas. 
Também pode ser equipado para transportar objetos, sacos de compras ou artigos de uso doméstico.

Solução única e inovadora.

Para pessoas em cadeiras de rodas.

Economiza espaço nas escadas.

Facilita a movimentação em vários andares.

Funcionamento simples e muito seguro.

Não exige esforço físico por parte do usuário.

Ancorar a cadeira de rodas no elevador de teto 
é fácil e rápido.

Plataforma de cadeira de 
rodas.

Plataforma de transporte 
para sacos de compras e 
outros artigos domésticos.

Instalação em todo o tipo de escadas, 
mesmo nas mais complicadas ou estreitas.

Pode funcionar através de portas.

Os pontos de embarque, desembarque e 
estacionamente são adaptados às necessi-
dades e condições de cada residência.

Impede que as pessoas se mudem de casa 
ou façam grandes adaptações.

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. 
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