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La nostra missió és la d’assessorar i oferir el servei 
i el producte salvaescales més adequat per 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’UNIKA és la cadira monoraïl ideal per a escales corbes o amb replans intermedis. Aquesta cadira 
salvaescales és l’única màquina del mercat que ofereix l’inici “Smart Start” en el primer graó, evitant 
d’aquesta manera qualsevol mena d’intrusió de la guia a l’inici de les escales.

Amb un diàmetre de guia de només 80 mm., la cadira UNIKA es converteix en la solució perfecta per a 
aquelles escales on inicialment no es podia instal·lar un salvaescales.

SILENCIONSA, CÒMODA I MOLT SEGURA

ADAPTACIÓ PERFECTA A LA TEVA ESCALA





Características generales del salvaescaleras DEVOTUS

Display digital.

Possibilitat d’inici vertical.

Guia monoraïl molt estreta: 80 mm.

Dos controls remots.

Cinturó de seguretat retràctil.

Compleix amb la normativa EN81:40.

Invasió nal: 100 mm. (opcional 0 mm).

Control de braços intercanviable.

Reposapeus, seient i braços ajustables.

Pes màxim: 120 Kg.

Elecció de controls de la cadira.       

Gir manual (motoritzat: opcional).

Característiques generals 

LA SOLUCIÓ PERFECTA PER FER LA VIDA MÉS FÀCIL I SEGURA

OCUPA MOLT POC ESPAIPLEGAT ENLLAÇAT

INCLINACIÓ 75º

CINTURÓ DE SEGURETAT GUIA ESTRETA I AJUSTADADISPLAY DIGITAL

ELECCIÓ DE CONTROLS



SMART START EN EL PRIMER GRAÓ: l’única 
solució en el mercat que garanteix el màxim 
apro tament de l’espai, amb portes, plantes i 
passadissos lliures d’obstacles.

EXTRAPÈS 160 Kg: l’opció extrapès està 
dissenyada per a carregar més pes que amb 
qualsevol altre salvaescales monoraïl.

GIR MOTORITZAT: l’opció de gir motoritzat 
aporta una major comoditat a l’usuari en el 
desembarcament. Disponible en opció 
extrapès i en versió estàndard.

COLOR DE GUIA PERSONALITZABLE.

Características generales del salvaescaleras DEVOTUSCaracterístiques opcionals

Color de tapisseria personalitzable (5 colors diferents)

Características generales del salvaescaleras DEVOTUSCOLOR DE TAPISSERIA PERSONALITZABLE.

DIFERENTS TIPUS D’INICI PER ADAPTAR-SE 100% A L’ESCALA



La cadira salvaescales UNIKA disposa de l’únic sistema en el mercat amb inici “Smart Start”. La guia es xa 
en el primer graó per evitar la instrusió de la mateixa a l’inici de les escales. D’aquesta manera, s’apro ta al 
màxim l’espai disponible i la instal·lació de la cadira no suposa cap obstacle.

SMART START en el primer graó
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20 mm 580 mm

420 mm

420 mm

610 mm

210 mm

560 mm

160 mm

70 mm

70 mm

80 mm

20 mm

200 mm

210 mm

150 mm

980 mm

250 mm

610 mm

570 mm

275 mm

375 mm

10 mm

0-75º

440-530
mm

490-468 
mm



Accessibilitat en només 4 passosAccessibilitat en només 4 passos
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Segueix-nos!


