
ACCESSIBILITAT
Ajudes tècniques per a la supressió de barreres arquitectòniques



FEM LA TEVA VIDA
MÉS FÀCIL I SEGURA



Disposem dʼun ampli ventall de 
productes avalats per marques de pres-
tigi i de màxima qualitat: cadires 
pujaescales, plataformes salvaescales, 
elevadors de curt recorregut, solucions 
mòbils i adaptació de vehicles per a 
persones amb mobilitat reduïda.

Prestigi, Qualitat i Confort

Som especialistes en solucions  per a 
lʼaccessibilitat orientades a les persones 
amb mobilitat reduïda o discapacitat. 
Ajudem a superar les barreres arquitec-
tòniques oferint un servei integral i 
adaptat a les necessitats de cada client, 
millorant així la seva qualitat de vida.

VÁLIDA SIN BARRERAS



Som una empresa catalana que neix lʼany 
1998. El nostre incessant creixement ens ha 
posicionat en el sector de lʼaccessibilitat en 
lʼàmbit nacional.

En els nostres inicis vàrem iniciar lʼactivitat 
amb la fabricació d e̓levadors de curt i de llarg 
recorregut, muntaplats i muntacàrregues 
industrials.

Més tard, vàrem ampliar la nostra gamma 
de productes incorporant la instal·lació de 
cadires i de plataformes salvaescales.

Continuem la nostra expansió geogràfica fins a  
l a̓ctualitat cobrint la totalitat del territori, sempre 
amb la mirada fixada en oferir productes i 
serveis de qualitat, a mida de les necessitats de 
cada client.

Aquest creixement ha vingut acompanyat dʼuna 
àmplia oferta da̓judes tècniques per a la supres-
sió de barreres arquitectòniques. Solucions, 
totes elles, que ens permeten satisfer, encara 
més, qualsevol tipus de necessitat en matèria 
da̓ccessibilitat per millorar la qualitat de vida de 
les persones.

LA NOSTRA MISSIÓ

Oferir productes i ajudes per a 
lʼaccessibilitat mitjançant un servei 
personalitzat, amb el principal 
objectiu de millorar la qualitat de 
vida de les persones.

PASSAT, PRESENT i FUTUR



VÁLIDA SIN BARRERAS
MOLT A PROP TEU!

A Válida sin barreras oferim una extensa 
cobertura per tot el territori català per 
poder-te oferir el nostre millor assessorament 
i servei. Treballem amb un únic propòsit: estar 
al teu costat en tot moment per fer-te la vida 
més fàcil i segura.

La nostra xarxa de professionals arriba a tots els 
punts de Catalunya, resolent qualsevol situació 
relacionada amb la millora de l a̓ccessibilitat i la 
supressió de barreres arquitectòniques.

Estem molt a prop teu!
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INSTAL·LACIÓ RÀPIDA 

I SENSE OBRES

ASSESSORAMENT GRATUÏT I 

PRESSUPOST SENSE COMPROMÍS
MESURAMENT

DE L’ESCALA

ACCESSIBILITAT EN 
     3 SIMPLES PASSOS 



Oferim diferents possibilitats de personalització en 
lʼacabat dels productes per adaptar-los perfectament a 
qualsevol espai i entorn: tapisseria, articulació, color 
dels pals, elements de la guia...

La tecnologia utilitzada per Válida sin barreras ofereix 
autonomia, confort, agilitat i silenci. Així mateix, tots els 
nostres productes estan equipats amb els sistemes de 
seguretat més avançats.

Personalització 

Màximes facilitats

Tots els nostres productes es poden finançar en 
còmodes terminis. Consultaʼns sense cost i sense 
compromís. A més, oferim dos anys de garantia 
davant de defectes de fàbrica, una cuidada atenció 
postvenda i un servei de reparació urgent amb taller 
mòbil a disposició dels nostres clients. 

Disposem dʼun telèfon gratuït dʼatenció al client per 
assessorar-te i recomanar-te la solució que millor 
sʼadapti a les teves necessitats:

900 414 000
ASSESSORAMENT TÈCNIC GRATUÏT



Posem al teu abast les darreres novetats del 
sector per garantir la màxima seguretat i 
confort a lʼusuari. A Válida sin barreras 
sempre trobaràs allò que necessites.

El catàleg de productes 

d’accessibilitat més complet

Disposem de màquines i recanvis originals 
en estoc (consultar models de màquina), 
juntament amb un sistema de logística 
molt competitiu per oferir-te una resposta 
immediata sense llargues esperes.

Ràpida instal·lació

Totes les nostres màquines estan fabrica-
des a la Unió Europea i compleixen amb 
els estàndards de qualitat i de màxima 
seguretat. Estem tan segurs del correcte 
funcionament dels nostres productes que 
tʼoferim 2 anys de garantia de sèrie, 
incloent-hi el desplaçament i la mà dʼobra 
del nostre equip tècnic.

Màxima qualitat

en els nostres productes

Som l e̓mpresa que més solucions per a 
lʼaccessibilitat ha instal·lat a tot el territori. 
Avui dia són més de 10.000 les màquines 
que tenim instal·lades.

L’experiència ens avala

Tenim delegacions i distribuïdors oficials 
per tot el territori per oferir-te la cobertura, 
lʼassessorament i tota la informació en 
accessibilitat que necessites, quan i on 
vulguis.

Estem molt a prop teu

Perquè no tʼhagis de preocupar per res, 
nosaltres ens encarreguem de tot: del 
mesurament, els plànols, la instal·lació, les 
obres, lʼassessorament legal, la informació 
de subvencions, la postvenda...

Enginyers i tècnics 

altament qualificats

Disposem de productes per a totes les 
butxaques. Així mateix, i si ho prefereixes, et 
facilitem que puguis comprar la solució que 
necessites mitjançant pagament fraccionat 
o finançament amb unes condicions molt 
avantatjoses (consultar condicions).

T’ajudem a estalviar

T o̓ferim cobertura telefònica les 24 hores 
els 365 dies, servei de manteniment 
preventiu i servei de reparació urgent (con-
sultar condicions). Disposem de tallers 
mòbils amb tots els recanvis necessaris per 
atendreʼt ràpidament.

Servei d’assistència tècnica

Una part important dels nostres recursos els 
destinem a col·laborar estretament amb 
fundacions i associacions orientades a millo-
rar la qualitat de vida de les persones. CERMI, 
ECOM, PREDIF, ASPAYM o la Fundació Miquel 
Valls en són un exemple. Comprant a Válida 
sin barreras contribueixes a millorar la qualitat 
de vida d a̓ltres persones.

Compromís social

Perquè volem fer-te la vida

més fàcil i segura!

10 RAONS PER ESCOLLIR 
                    VÁLIDA SIN BARRERAS



Concha Jaime (Girona)

“Gracias a la silla salvaescaleras 
de Válida sin barreras puedo 
seguir viviendo en mi casa sin 
necesitar ayuda de nadie para 
subir y bajar las escaleras. Ya 
no tengo miedo a caer por las 
escaleras. Una tranquilidad 
para mí y para mi familia.”

Teresa Riera (Salou) 

“Des que van venir a instal·lar 
la cadira pujaescales, el meu 
marit i jo pugem i baixem les 
escales asseguts i sense por a  
caure. A més, la instal·lació va 
ser molt ràpida. Una gent 
molt neta i el tracte molt bo. 
Molt professionals.”

Antonio Subiñà (Mataró) 

“Válida sin barreras ha instal·lat 
un elevador a l̓entrada de la 
nostra comunitat. Va genial 
per arribar fins al replà de 
l̓ascensor sense haver de 
pujar a peu. Ara, els veïns 
també l̓ utilitzen per pujar-hi la 
compra. Molt contents.”

Joan Costa (Lleida) 

“Estic molt content amb 
Válida sin barreras. Molt 
professionals, atents i tot 
perfecte. Mʼhan instal·lat 
un salvaescales al meu 
pati en molt poc temps i 
sense fer obres. Ha quedat 
molt bé. Moltes gràcies.”

“La teva opinió ens ajuda a créixer”

ELS NOSTRES
USUARIS



NÚMERO 1 EN VENDES 

               A TOT EL TERRITORI

“Més de 10.000 màquines instal·lades”





Pressupost immediat
Els nostres comercials atendran la teva sol·licitud 
ràpidament, realitzant una visita sense compro-
mís per assessorar-te sobre els avantatges i el 
funcionament de la millor solució. Rebràs un 
pressupost a mida de les teves necessitats i 
sense compromís.

Finançament a mida
Tʼoferim la possibilitat de finançar sense 
interessos. Aquest finançament pot ser total 
o parcial, segons les necessitats de lʼusuari, 
de forma ràpida, simple i amb una mínima 
documentació.

Instal·lació ràpida i sense obres
Disposem dʼun sistema de logística i models 
de màquines en estoc per donar resposta 
immediata a les teves necessitats (consultar 
els models disponibles). També realitzem 
projectes claus en mà.

Oficina tècnica pròpia
Comptem amb un equip de professionals 
especialitzats i amb les eines i la tecnologia 
més avançada per realitzar els plànols i fotometries 
necessàries per a la instal·lació de la teva màquina.

Assistència tècnica 

i servei de postvenda
El nostre departament dʼAssistència Tècnica, 
avalat per personal qualificat, t o̓fereix un servei 
integral de postvenda per donar resposta als teus 
dubtes i resoldre ràpidament qualsevol incidència 
o avaria que pugui sorgir.

Manteniment preventiu
Per allargar la vida útil de la teva màquina i evitar 
endarreriments en la solució dʼavaries, t o̓ferim la 
possibilitat de contractar el servei de manteni-
ment preventiu que millor sʼadapti a les teves 
necessitats. Contacta amb nosaltres i tʼinforma-
rem de les diferents opcions de contracte.

ELS NOSTRES

SERVEIS



RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA

Válida sin barreras juga un paper actiu a les zones on oferim el nostre servei. 
Mantenim una estreta relació amb associacions del sector de la discapacitat. El 
nostre principal objectiu és donar a conèixer el dia a dia dʼaquest col·lectiu, oferint 
suport i promovent accions que fomentin la participació de les persones. Som 
una empresa involucrada en lʼatenció i la millora social. Treballem per millorar la 
qualitat de vida de les persones que ens envolten.



CADIRES SALVAESCALES

PER A ESCALES RECTES

FIDUS. És el model amb la millor relació 
qualitat preu del mercat. La guia és dʼalumini, 
disposa dʼun xassís molt compacte i la seva 
instal·lació es realitza en només 3 hores.

Les cadires salvaescales ofereixen una màxima autonomia a lʼusuari, són confortables, àgils i amb 
dissenys innovadors. Són plegables i ocupen poc espai. A més, la seva instal·lació és ràpida i no és 
necessari fer obres.

Són la solució perfecta per a habitatges unifamiliars i per a comunitats de propietaris.

Válida sin barreras ofereix diversos models de cadira que sʼadapten als diferents espais i a tot tipus 
d e̓scales: rectes o corbes, dʼinterior o dʼintempèrie.

LINNIUM. És la cadira més configurable del 
mercat, amb possibilitat dʼincorporar gir, plegat 
del reposapeus i plegat del reposabraços de 
forma automàtica.

AMICUS. Ofereix una gran versatilitat 
dʼinstal·lació, permetent realitzar-la en espais 
interiors i a la intempèrie. Disposa dʼun ampli 
ventall dʼopcions i acabats.



PER A ESCALES CORBES

SOCIUS. Disposa dʼun motor amb doble 
cremallera i ve equipada amb la tecnologia 
SDT -exclusiu sistema de doble tracció- que 
proporciona major estabilitat i subjecció a 
lʼusuari. De fàcil instal·lació i sense obres, 
disposa de diverses opcions dʼacabats per a la 
seva personalització amb l e̓ntorn.

DEVOTUS. Amb les seves guies dʼacer 
inoxidable, és l̓ única del mercat que no necessita 
greixatge. Totalment automàtica i configurable, 
s a̓dapta a les escales més difícils. Pensada per a 
llargs recorreguts (ideal per a comunitats de veïns 
de més de 4 o 5 plantes).

UNUM. És la cadira salvaescales per a trams 
corbs amb un sistema de rail únic. Confortable, 
elegant i segura. Sʼadapta pràcticament a 
qualsevol tipus d e̓scala.



ELEVADORS VERTICALS 
DE CURT RECORREGUT
Válida sin barreras ajuda a superar desnivells verticals de fins a 3 m. dʼaltura. Els elevadors 
verticals de curt recorregut presenten acabats de primera qualitat i poden utilitzar-se tant en 
interior com en intempèrie.

SUBEO. És la solució perfecta per superar desnivells 
verticals de fins a 1,8 m., tant en ambients interiors com 
exteriors. És un elevador còmode, segur i de ràpida 
instal·lació.

ELATUM. Perfecte per superar desnivells de fins a 
1,5 m. És segur i silenciós. Els seus acabats en acer 
inoxidable permeten instal·lar-lo tant en espais 
interiors com a la intempèrie.

VECTIO. És la solució ideal per superar desnivells 
verticals de fins a 3 m. de recorregut. Aquest mini 
elevador és lleuger, amb poc impacte visual, de 
ràpida instal·lació i molt silenciós, doncs és propulsat 
per un motor hidràulic. 

EXTULI. Elevador de tipus tisora previst per a 
transportar a una persona, de peu o en cadira de 
rodes. Les seves característiques tècnico-constructives 
fan dʼaquest model el millor producte per superar 
desnivells de fis a 1,6 m.



FUTURA. Sʼadapta perfectament a lʼentorn i passa 
inadvertida allà on queda instal·lada. És de molt fàcil 
ús i funciona amb control remot. Permet a lʼusuari 
entrar i sortir dʼedificis fins al moment inaccessibles. 
Disposa dʼun disseny elegant i funcional.

SUBEO PLUS. Solució ideal per superar desnivells 
verticals de fins a 3 m. de recorregut. Disposa dʼuna 
protecció per manxa a tot el perímetre interior de la 
plataforma que el converteixen en un elevador espe-
cialment compacte i segur.

MINNIUM. Plataforma elevadora que passa 
totalment desapercebuda quan està plegada. De 
dimensions reduïdes, retràctil i adequada tant per 
a espais interiors com per a la intempèrie.

INVICTUS. Solució innovadora i amb un disseny 
minimalista. Aquest elevador permet superar altures 
de fins a 1,25 m. i pot instal·lar-se a qualsevol entorn, 
sigui interior o exterior.

ADAPTO. L̓escala que es transforma en plataforma 
elevadora per superar petits desnivells. Sʼintegra 
totalment a lʼentorn. Quan sʼutilitza, lʼescala es 
converteix en plataforma i viceversa. 



PER A ESCALES RECTES

PER A ESCALES CORBES

PLATAFORMES SALVAESCALES

Válida sin barreras disposa de diferents models de plataformes per superar qualsevol tram de̓scala. 
Es poden instal·lar tant en espais interiors com en exteriors.

Les plataformes són plegables, ocupen molt poc espai i es subministren equipades amb els més 
avançats sistemes de seguretat.

SPATIUM. És la plataforma amb la menor intrusió 
de guia a l e̓scala del mercat. A més, disposa dʼuna 
mida de xassís molt compacte. Senzillesa dʼús i disseny 
funcional i estètic. És la plataforma més sol·licitada per 
cobrir les necessitats de botigues, restaurants, locals 
públics, portals, etc.

FORTIS. És la plataforma més robusta, segura, 
silenciosa i fiable de la gamma. Totalment automàtica 
i molt fàcil dʼutilitzar. Permet un ampli ventall d o̓pcions 
i acabats.

DÉCOR. És una plataforma molt compacta i poc 
intrusiva a l e̓scala. Minimitza lʼimpacte visual allà on 
sʼha dʼinstal·lar.

SECUR. És la plataforma més confortable, silenciosa 
i fiable del mercat. El seu sistema de tracció patentat 
mitjançant rodaments sobre guies dʼacer inoxidable la 
converteix en l o̓pció més versàtil, neta i adequada 
per a qualsevol necessitat, per complexa que sigui.



ALTRES SOLUCIONS

ERUCA i EFICACIS. Els pujaescales portàtils ens 
ofereixen la possibilitat de pujar per escales estretes, 
amb replans petits i/o amb graons en ventall. Els 
pujaescales portàtils són funcionals, segurs, còmodes i 
molt versàtils.

AQUA. L̓elevador hidràulic que ofereix la solució 
perfecta per accedir a qualsevol tipus de piscina. Amb 
versió dʼancoratge fix o mòbil. També disponible en 
versió portàtil.

CELARE. La plataforma elevadora que passa totalment 
desapercebuda allà on sʼinstal·la. El seu disseny versàtil 
ofereix una gran personalització dʼacabats per a 
integrar-se a terra. Permet salvar petits desnivells de 
50 a 500 mm.

INGENIUM. Solució vertical per a millorar lʼaccessibilitat 
en espais públics, comercials i privats. Gràcies a la 
seva estructura robusta i compacta resisteix sense 
problemes a les inclemències del temps. A més, 
ocupa poc espai i és fàcil dʼutilitzar.

OPTIUM. Plataforma elevadora lineal dʼun sol braç 
que està especialment indicada per a locals 
comercials on a la seva entrada hi ha fins a 3 
graons. En plegar-se queda totalment recollida a 
lʼinterior, evitant la intrusió a lʼespai públic quan no 
està en ús.

ADAPTACIÓ DE VEHICLES per a persones amb 
mobilitat reduïda. Tʼoferim un ampli ventall de 
solucions i ajudes tècniques per a la conducció, 
lʼaccés i el transport.



www.validasinbarreras.com info@validasinbarreras.com900 414 000


