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La nostra missió és la d’assessorar i oferir el servei i el 
producte salvaescales més adequat a les necessitats 
de cada usuari, aconseguint millorar la seva qualitat 
de vida i dotar-lo d’una major autonomia en el seu 
entorn.

Solucions que milloren la teva qualitat de vida!

L’ALIUM és el salvaescales amb una de les guies més estretes del mercat. La guia, molt estreta i sòlida, és 
la que menys espai ocupa en l’escala, en comparació amb qualsevol altre sistema pujaescales per a trams 
d’escala recta. Aquest salvaescales presenta un disseny compacte i elegant.

Gràcies a la seva tecnologia patentada, la cadira ALIUM funciona sense cremallera i no necessita greix en 
tota la guia, oferint un resultat sempre net i ordenat. Es tracta d’una solució exclusiva per a espais d’interior.



Slide Track (opcional)
La guia es desplaça                
automàticament a dalt i  
abaix evitant la intrusió.  

Tram de guia plegable per evitar la intrusió en el replà
inferior quan no s’utilitza la cadira. El plegat i el desplegat
es realitza de forma manual.

Tram articulat (opcional)



Características generales del salvaescaleras DEVOTUSCaracterístiques generals

GUIA DELGADA, LIMPIA
Y SIN BORDES CORTANTES

SEIENT GIRATORI

ASIENTO GIRATORIO

La guia de la cadira salvaescales ALIUM 
és molt prima i sòlida. És la guia que 
ocupa menys espai en trams d’escala 
recta.

És d’alumini anoditzat, amb disseny 
arrodonit i sense vores tallants, segura al 
tacte, de fàcil neteja, sense greix i sense 
presència de ditades.

Sistema exclusiu de tracció integral per 
fricció mitjançant 4 corrons.

Desplaçament suau i sense sobresalts en 
les unions.

D’ús fàcil i senzill: accionament intuïtiu en la 
direcció del moviment.

Disseny funcional i elegant format per un 
sistema de mecanismes i cargols amagats.

Permet instal·lar-se molt a prop de la paret, 
deixant ampli espai lliure de pas.

El seient, el reposabraços i el reposapeus 
es poden plegar quan no està en ús.

Altura de la cadira ajustable en 4 posicions.

Recorregut ràpid (0,15 m/seg.) i silenciós 
amb arrancada i parada suau.

Bateries seques de càrrega continua en qual-
sevol punt de la guia: bateries sempre carre-
gades i sense risc de fugues.

Parada automàtica (part superior i inferior).

Tapisseria de tela ignífuga de fàcil neteja en 
polipell elegant de color beix vainilla.

Reposapeus equipat amb sensors de segu-
retat (plegat automàtic opcional).

Seient compacte: 320 mm. d’invasió.

El salvaescales compleix amb la normativa 
de seguretat EN 81-40.

L’ ALIUM incorpora un seient 
giratori manual, dissenyat 
especialment per pujar i baixar de 
la cadira de forma fàcil i segura.

Per a aquells usuaris que ho 
desitgin, està disponible el seient 
amb gir automàtic (opcional).

GUIA PRIMA, NETA i
SENSE VORES TALLANTS



COMANDAMENT A DISTÀNCIA

El salvaescales ve de sèrie amb dos 
comandaments a distància, un per a la 
planta superior i un altre per a la inferior.

D’aquesta manera, podrà avisar al 
salvaescales o enviar-lo a la planta 
desitjada prement un botó.

PANTALLA 
DE DIAGNÒSTIC

L’ALIUM ve equipada amb una 
pantalla digital de diagnòstic.

Els números de la pantalla permeten 
identi car fàcilment l’estat del 
salvaescales i detectar possibles 
incidències durant el seu ús.     

CINTURÓ DE SEGURETAT

La cadira salvaescales ALIUM disposa 
d’un cinturó de seguretat per a oferir 
una major subjecció a l’usuari durant el 
viatge.

El cinturó de seguretat és retràctil. 
D’aquesta manera la corretja de 
subjecció queda recollida i ordenada.

Els avantatges d’un salvaescales ALIUM
Gràcies a les seves nombroses característiques i opcionals,
la cadira salvaescales ALIUM es converteix en
el complement perfecte per a la teva llar.



PARADA D’EMERGÈNCIA

La cadira ALIUM incorpora un botó 
que permet aturar el salvaescales de 
forma automàtica en qualsevol 
moment o davant de qualsevol 
emergència.

El botó d’emergència està situat en el 
reposabraços.

CLAU DE SEGURETAT

El salvaescales ALIUM disposa 
d’una ranura en el reposabraços per 
a la clau de seguretat.

La clau permet limitar l’ús del 
salvaescales en l’àmbit privat,
evitant que qualsevol el pugui fer
servir de forma involuntària.

REPOSAPEUS AUTOMÀTIC

El reposapeus automàtic opcional 
permet plegar i desplegar-lo 
sense necessitat d’ajupir-se.

El reposapeus automàtic és un 
complement que ofereix màxima 
seguretat i comoditat a l’usuari.

La solució perfecta per a les teves escales
Instal·la una cadira salvaescales ALIUM i gaudeix de
casa teva com sempre ho havies fet. Una solució a mida 
per guanyar en confort i qualitat de vida.



Mides de la cadira salvaescales ALIUM

645 mm

60 mm

390 mm

320 mm

530 mm

575 mm

450 mm

400 mm

70 mm

160 mm

595 mm

1800 mm

430-460
490 - 520 mm

A.  Radi de gir

B.  Mínim a respatller

C.  Profunditat de cadira

D.  Ample mínim plegat ns a reposapeus

E.  Ample mínim obert ns a vora del reposapeus

F.  Ample recolzabraços - extern

G.  Ample recolzabraços - intern

H.  Altura respatller

I.  Altura reposapeus ns a cadira

J.  Altura mínima reposapeus

K.  Part davantera guia

L.  Distància entre cinturó de seguretat

M.  Espai de pas necessari

Característiques tècniques

Conceptes Style

Càrrega màxima:  · Inclinació (30º - 45º): 140 Kg.
         · Inclinació (45º - 50º): 130 Kg.
         · Guia plegable y slide track:
            (incl. 30º - 50º): 120 Kg.

Velocitat màxima: 0,15 m./seg.

Consum energètic: 20 Watts

Alimentació: 90 - 230 V.

Ample mínim escala: 645 mm.

Longitud màxima guia: 7.000 mm.

Soroll: 56 dB

Color guia: alumini anoditzat (propi)



Viu el món sense barreres

Segueix-nos!
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