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Cadira
salvaescales
Silla
salvaescaleras
SOCIUS
SOCIUS

Amb la cadira SOCIUS, tot són avantatges
Si vol instal·lar un salvaescales i la seva escala té corbes, replans o és de tipus cargol, la cadira SOCIUS
és la solució més Ǚable i segura. A més, és un model apte per a espais d’interior i d’intempèrie.

Sistema de Doble Tracció (SDT)
La cadira SOCIUS compta amb una de les millors mecàniques del mercat gràcies al seu exclusiu
Sistema de Doble Tracció, especialment dissenyat per a proporcionar una major estabilitat i
subjecció. La qualitat SDT, única en el mercat, ofereix a l’usuari un desplaçament segur i confortable
durant tot el recorregut.

- Cremallera de doble tracció -

ALTES PRESTACIONS
La cadira SOCIUS és un dels millors salvaescales que existeixen en el mercat. A diferència d’altres
marques, presenta un disseny compacte i un motor potent. El model SOCIUS és sinònim i garantia
de qualitat internacional.
Potent motor de 0,5 Kw.

Perfectament acabada, 100% feta a mida i
ràpidament instal·lada a casa seva.

El salvaescales pot equipar-se amb 3 models
de seient diferents a escollir: Style, Smart i
Simplicity.

Motor amb doble cremallera dissenyat per
allargar la vida útil de la màquina.

Silla Style
Style

Smart

Simplicity

Funcions de comoditat (opcionals)

Tram articulat
automàtic
La guia es plega de forma
automàtica cap amunt
allunyant-la de qualsevol
porta i deixant l’accés
lliure de pas i sense
obstacles.

Seient amb gir
automàtic
El seient gira de forma
automàtica quan arriba al
replà superior, facilitant un
desembarcament còmode
i molt segur. Per a seients
Smart i Style.

Seient Perch
Seient amb altura més
elevada. Permet a
l’usuari viatjar en una
posició semiasseguda.

Seient Oǖset
Amb el reposapeus
desplaçat i seient més
petit. Permet viajtar
semigirat i passar per
escales molt estretes.
plic

Perch

Oǖset

Reposapeus
automàtic
El reposapeus es plega i
desplega automàticament
sense que l’usuari s’hagi
d’ajupir o realitzar cap
tipus d’esforç.
Oǖset
plicity

Mides de la cadira salvaescales SOCIUS
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Conceptes

Terra

Style

Smart

Perch

Simplicity

720 mm

690 mm

No gira

720 mm*

92 mm

130 mm

130 mm

92 mm

C. Profunditat del seient

390 mm

360 mm

320 mm

380 mm

D. Amplada Ǚns al reposapeus plegat

400 mm

410 mm

410 mm

400 mm

E. Amplada Ǚns al reposapeus desplegat

674 mm

674 mm

674 mm

674 mm

F. Amplada reposabraços - externa

570 mm

550 mm

550 mm

590 mm

G. Amplada reposabraços - interna

430 mm

465 mm

465 mm

430 mm

H. Altura del respatller del seient

400 mm

455 mm

455 mm

415 mm

I.

Base del seient Ǚns reposapeus (mínim)

497 mm

505 mm

650 mm

495 mm

I.

Base del seient Ǚns reposapeus (màxim)

579 mm

630 mm

875 mm

580 mm

J. Distància del terra al reposapeus (mínim)

70 mm

70 mm

70 mm

70 mm

A. Espai mínim per girar
B. Espai mínim de la paret al respatller

*685 mm. amb braç curt

Característiques tècniques
Capacitat versió estàndard: 115 Kg
(Ǚns a 137 Kg amb opció extrapès).
Velocitat: 0,12 m/seg.
Energia: 24 V DC Bateria.
Carregador: 240 V.
Angle màxim acceptat: 56º.

Intrusió mínima de la guia a l’escala: 116 mm.
Intrusió mínima guia al replà superior: 0 mm. (opcional).
Espai d’estacionament inferior (necessari aproximadament):
700 mm.
Intrusió mínima de la guia al replà inferior: 500 mm.
(420 mm. amb inici reduït). Variable en funció del
tipus d’escala i de l’angle.

Comandaments
a distància
El salvaescales SOCIUS ve, a
més, amb dos comandaments
a distància. Així, una vegada
plegat el seient, pot enviar la
cadira fàcilment al punt de
càrrega superior deixant més
espai lliure a l’entrada.
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La seguretat
com a norma
El salvaescales SOCIUS està
equipat amb sensors de
seguretat dissenyats per
aturar la cadira si es troba
amb algun obstacle al pujar o
baixar l’escala.
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4

Disseny compacte
La cadira es plega deixant
l’escala lliure per a altres
usuaris. La guia, feta a mida,
està dissenyada per ajustar-se
a cada escala i maximitzar
l’espai de pas. També es pot
subministrar amb tram articulat
automàtic.

5

Bateria
La SOCIUS disposa d’una
bateria de reserva. D’aquesta
manera, encara que es
produeixi un tall en el
subministrament elèctric, la
cadira seguirà funcionant.

1

Fàcil d’utilitzar

3

El botó de palanca és fàcil
d’utilitzar. L’únic que necessita
fer és mantenir pressionat el
botó i el seu salvaescales el
portarà suaument i de forma
segura allà on vulgui
desplaçar-se.

3
Cinturó
de seguretat

4

El salvaescales disposa d’un
cinturó de seguretat retràctil
fàcil d’alliberar. Per a una
major subjecció pot optar per
un arnès de cos (disponible
en diferents mides).

Pantalla de
diagnòstic
compacta
Disposa d’una pantalla de
diagnòstic per a supervisar
l’estat de la cadira. Vostè
podrà detectar possibles
incidències d’una manera
fàcil i ràpida.

2
Versió intempèrie
La cadira SOCIUS també pot
instal·lar-se a l’exterior. Els
seus components estan
preparats per resistir les
inclemències del temps. Faci
fred o calor, gaudeixi d’un
entorn accessible.

5

La cadira salvaescales SOCIUS
Opcions de cadires

Smart

Simplicity

Style

Observacions

Selecció tapisseria

Selecció de 6 colors (Smart) i de 3 colors (Style). Pot escollir la
tapisseria que millor combini amb el seu entorn.

Gir automàtic

Permet la rotació de la cadira salvaescales per poder
aixecar-se i asseure’s fàcilment.

Cinturó retràctil

Aquest cinturó retràctil de color crema es pot cordar a un costat
o al centre.

Cinturó de velcro

Aquest cinturó de color negre té velcro en ambdós extrems per
mantenir-lo fermament en posició.

Cadira Perch

Ideal per a usuaris que no poden doblegar bé els malucs o els
genolls.

Opcions reposapeus

Smart

Simplicity

Style

Observacions

Manual

El reposapeus es plega i desplega manualment.

Des de la cadira

El reposapeus es plega al plegar-se la cadira.

Des del reposabraços

El reposapeus es pot aixecar i baixar mitjançant un interruptor
mentre l’usuari està assegut.

Característiques guia

Smart

Simplicity

Style

Observacions

Pot envoltar cantonades
i girar corbes

Per a una àmplia gamma d’escales, incloent-hi les que
envolten una cantonada, amb diferents replans o de cargol.

Diferents punts de càrrega

Utilitzi comandament a distància per aparcar en punts de càrrega.

Guia disponible
en tots els colors

Personalitzi la guia del seu salvaescales corb perquè combini
millor amb la seva decoració.

Incidència nul·la al replà

Per a situacions on la guia podria obstruir el marc d’una porta a
la part superior de l’escala.

Tram articulat automàtic
(només cadires costat extern)

Plega la guia automàticament mentre es mou el salvaescales,
deixant l’espai de la porta lliure d’obstacles.

Smart

Simplicity

Style

Pes màxim estàndard

115 Kg

115 Kg

115 Kg

Amb kit extrapès

137 Kg

137 Kg

137 Kg

Capacitat de càrrega

Disponible de sèrie

Opcional

Observacions

No disponible

Opcions de colors per a la tapisseria Smart

Cacau

Robí

Sorra

Safir

Opcions de colors per a la tapisseria Style

Vermell cirera

Vainilla beix

Blanc marfil

Pissarra (ext)

Tapisseria Simplicity

Jade

Sorra

Colors de guia de sèrie

Gris clar
RAL 9002

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

Marró
RAL 8024

Gris fosc
RAL 9004
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Segueix-nos!

