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DEVOTUS es la cadira salvaescales de més alta gamma del mercat. Aquesta cadira salvaescales està 
ideada per adaptar-se al màxim a les necessitats de l’usuari i als condicionants de cada escala.

La seguretat i les seves guies d’acer inoxidable són dues de les característiques més destacables. 
També és important el seu sistema de tracció mitjançant corrons pneumàtics sense greix.

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!



Característiques generals

STN: sistema de tracció mitjançant corrons 
pneumàtics. No necessita greixatge.

Aturades mangètiques, moviments 
progressius i sense sotracs.

Sensors de seguretat sensibles al tacte.

Seient ajustable, plegable i giratori.

Comandaments a distància sense ls.

Funciona amb bateries autorrecarregables.

Pantalla LCD d’autodiagnòstic.

Claus de seguretat.

Cinturó de seguretat retràctil.

Gir automàtic.

Guies d’acere inoxidable.

Joystick integrat a la cadira per pujar/baixar.

Possibilitat de funcionament amb clau de 
seguretat a la cadira i als comandaments.

Regulador de velocitat.

Reposapeus manual amb palanca d’obertura.

Diferents opcions de tapisseria a escollir.

Es pot muntar en ambdós costat de l’escala.

Instal·lació ràpida i sense obres. Silencionsa, 
còmoda i segura.

RAL 9001 *

Colors de pals i xasís

Qualsevol altre color a 
escollir de la gamma 
RAL a consultar.

*

Acabats



SOTapissats

Los colores reproducidos en este catálogo son orientativos y pueden variar de los reales

Aqua 00121654Vanille 00121653

Sand 00121669 Stein 00121672 Anthrazit 00121671

Schwarz 00121666 Bordeaux 00121673Vanille 00121668 Moos 00121674 Marine 00121667

Cognac 00121675 Schoko 00121670
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Anthrazit 00121642Aqua 00121640 Schwarz 00121641 Rubin 00121644Espresso 00121645

Sand 00121643 Stein 00121657Silber 00121656Minze 00121652 Lavendel 00121655
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Anthrazit 00121648

Silber 00121651

Bordeaux 00121647Espresso 00121650 Indigo 00121646Schwarz 00121649
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La cadira salvaescales DEVOTUS pot personalitzar-se amb una de les més àmplies seleccions d’acabats, 
ideades per a que es puguin adaptar perfectament a qualsevol tipus d’entorn i de decoració.



Stein 00121628 Anthrazit 00121630 Marine 00121632 Art. 00121627 Anthrazit 00121629

Marine 00121631
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Marine 00121634Stein 00121638 Rubin 00121639

Mandel 00121636

Moos 00121633

Vanille 00121637

Anthrazit 00121635
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Mandel 00121658Anthrazit 00121661 Weiß 00121659

Schoko 00121665

Stein 00121660

Schwarz 00121662

Rubin 00121664

Bordeaux 00121663
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95% llana verge
5% poliamida

100%
boví

100% 
poliuretà

FELTRECUIR AUT. PELL SINT.MICROFIBRA

polièster
polièster
niló polièster



Opcionals

Braç articulat: guia plegable que serveix per a 
evitar la intrusió en el replà inferior quan no 
s’utilitza la cadira.

Comandaments de paret (botonera).

Diferents tipus de subjecció de les guies 
(graons, paret, forat de les escales, etc.).

Versió per a intempèrie amb guia calefactada.

Reposapeus automàtic.

Amplada de cadira més gran (màx. 520 mm.).

Arnés nen/adult.



Mides de la cadira salvaescales DEVOTUS

Característiques tècniques

Capacitat de càrrega estàndard: 135Kg. Versions opcionals extra pes de 150Kg.

Inclinació màxima: 60º

Motor: 24 V.

Velocitat: 0,10 m/seg.

Bateries: la cadira pot utilitzar-se temporalment sense corrent.



Viu el món sense barreres

info@valida.cat

900 414 000

.valida.cat

Segueix-nos!


