
Viu el món sense barreres

Cadira salvaescales
FIDUS



Cadira salvaescales FIDUS

La FIDUS és la cadira salvaescales per a trams d’escala rectes amb guia xada directament als 
graons. La cadira, àgil i segura, ajuda a les persones grans o amb mobilitat reduïda a solucionar els 
problemes d’accessibilitat en l`àmbit quotidià.

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!

Viu el món sense barreres



Característiques generals
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Per a trams d’escala rectes.

Guia d’alumini amb xació als graons.

Tracció mitjançant cremallera i pinyó.

Sensors antiobstacles sensibles al tacte.

Baix consum elèctric.

Seient plegable i giratori manualment, 
mitjançant palanca lateral.

Moqueta antilliscant en el reposapeus.

Ús de bateries. Carrega en tot el recorregut.

Dos comandaments a distància.

Punt de llum en planta baixa o planta superior.

Instal·lació ràpida i sense obres.

Clau de seguretat (en el reposabraços) per a ús 
privat.

Tapiceria de material plàstic de fàcil neteja.

Muntatge en ambdós costats de l’escala.

Pantalla LCD d’autodiagnòstic.

Cinturó de seguretat de sèrie.

Còmoda, àgil, segura i silenciosa.

Opció de tram articulat o lliscant.

Només per a ambients d’interior.

Polsador mantingut

Compleix amb la Directiva de Màquines 
2006/42/CE, EN 81-40:2008, ISO DIS 9386-2. 
Directiva de baixa tensió 2006/95/CE, Directiva 
CEM 2004/108/CE.



Tipus de seient

Acabats

Opcionals

Simplicity

Funcional i segur. Amb el seient “Simplicity” la 
persona amb mobilitat reduïda soluciona els 
problemes d’accessibilitat en el seu àmbit quotidià 
de manera fàcil i còmoda.

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

La guia es desplaça automàticament cap amunt i cap avall seguint el moviment de la cadira. Això permet 
que la guia  no causi intrusió en el replà inferior o superior (depenent de la posició de la cadira).

Arnès de cos per a oferir una 
major seguretat a l’usuari. 
Diferents talles. Permet una altura 

més elevada per a 
viatjar mig assegut.

Els colors i acabats reproduïts en aquest catàleg són orientatius i poden variar lleument dels reals.

Confortable seient amb cinturó retràctil, gir manual 
de fàcil ús i reposapeus ample. A més, inclou botó 
d’emergència i ampli ventall d’acabats.

Simplicity

Tapiceria beix Sorra Cacau Pissarra (ext) Rubí Verd jade Sa r

Tramo articulat

Tram articulat lliscant (Slide Track)

Arnès de seguretat (Smart)

Gir i reposapeus automàtic
(Smart)

Seient “Perch”
(només Smart)

Smart (colors opcionals només amb Smart)

Smart (seient opcional)



Mides de la cadira salvaescales FIDUS

Conceptes Seient estàndard Smart (opc.) Perch (opc.)

Característiques tècniques
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680 mm* 

*680 mm (645 mm braç curt)

Capacitat de càrrega: 140 Kg. (120 Kg amb
tram lliscant o articulat).

Velocitat: 0,12 m/seg (aprox.).

Energia: 24V. DC Batería.

Carregador: 240V.

Angle inclinació escala: 27-50º.

Funciona amb bateries.

Intrusió mínima de la guia a l’escala: 160
mm. estàndard (185 mm amb Smart).

Intrusió mínima guia en replà superior (en 
cas de 45º): 150mm*

* Opcional: possible intrusió de 0mm. amb 
kit especial en el replà superior.

Longitud màxima de la guia: 9.000mm.

Espai d’estacionament inferior aproximat 
necessari: 660mm.
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Espai mínim d’escala per girar

Espai mínim de la paret al respatller

Profunditat del seient

Amplada ns al resposapeus plegat

Amplada ns al reposapeus desplegat

Amplada resposabraços - externa

Amplada reposabraçps - interna

Altura del seient

Base del seient ns al reposapeus (mínim)

Base del seient ns al reposapeus (màxim)

Distància del terra al reposapeus (mínim)



SO

Viu el món sense barreres

info@valida.cat

www.valida.cat

Segueix-nos!


