
Solucions per millorar la teva qualitat de vida
ACCESSIBILITAT

Viu el món sense barreres



Fem la teva vida
més fàcil i segura



Som especialistes en solucions 
d’accessibilitat per a les persones 
amb mobilitat reduïda o discapacitat. 

Ajudem a suprimir les barreres 
arquitectòniques mitjançant un servei 
integral i adaptat a les necessitats 
de cada usuari. 

VALIDA ®

Fabriquen per a nosaltres les millors 
marques d’Europa. Això ens permet 
disposar del catàleg d’accessibilitat 
més ampli del mercat en:
 

Prestigi, Qualitat i Confort

On els altres no arriben... 
VALIDA té la millor solució!

     Cadires salvaescales
     Plataformes salvaescales
     Elevadors verticals
     Solucions especials



Som una empresa catalana que neix l’any 
1998. El nostre incessant creixement ens va 
posicionar ràpidament com a referència en el 
sector de l’accessibilitat en l’àmbit nacional.

En els nostres inicis vàrem iniciar l’activitat 
amb la fabricació d’elevadors de curt i de llarg 
recorregut, muntaplats i muntacàrregues 
industrials.

Més tard, vàrem ampliar la nostra gamma 
d’ajudes per a l’accessibilitat incorporant al 
nostre catàleg la instal·lació de cadires i de 
plataformes salvaescales.

Actualment, oferim servei per tot el territori, 
sempre amb l’objectiu ferm d’oferir productes i 
serveis de la màxima qualitat i a mida de cada 
necessitat.

Aquest creixement ha vingut acompanyat 
d’un ventall, cada vegada més ampli, d’ajudes 
tècniques per a la supressió de barreres 
arquitectòniques.

VALIDA és, avui dia, una de les marques 
més fortes i consolidades del mercat en 
matèria d’accessibilitat. Si et costa pujar i 
baixar escales, estàs en bones mans!

LA NOSTRA MISSIÓ 
Assessorar i oferir la solució 
d’accessibilitat més adequada a les 
necessitats reals de cada usuari, 
aconseguint millorar la seva qualitat 
de vida i dotar-lo d’una major 
autonomia en el seu entorn.

PASSAT, PRESENT,
FUTUR



A VALIDA oferim una extensa cobertura
per tot el territori català per oferir-te
el millor assessorament i servei. Estem 
al teu costat sempre que ho necessitis 
per fer-te la vida més fàcil i segura.

La nostra xarxa de professionals 
arriba a tots els punts de Catalunya,
millorant qualsevol aspecte
relacionat amb l’accessibilitat i la
supressió de barreres arquitectòniques.

Estem SEMPRE al teu costat!

VALIDA disposa de l’equip 
més ampli de consultors
de tot el territori.

Estem molt a prop teu!



1 ASSESSORAMENT GRATUÏT I 
PRESSUPOST SENSE COMPROMÍS

MESURAMENT
DE L’ESCALA

en només 3 passos
ACCESSIBILITAT 

2

3 INSTAL·LACIÓ RÀPIDA 
I SENSE OBRES



Personalització 

Màximes facilitats

Oferim diferents possibilitats de personalització 
en l’acabat dels productes per adaptar-los 
perfectament a qualsevol espai i entorn: 
tapisseria, articulació, color dels pals, 
elements de la guia...

La tecnologia emprada per VALIDA ofereix 
autonomia, confort, agilitat i silenci. Així 
mateix, tots els nostres productes estan dotats 
dels sistemes de seguretat més avançats.

Tots els nostres productes es poden nançar
en còmodes terminis. Consulta’ns!
A més, oferim dos anys de garantia davant
defectes de fàbrica, una cuidada atenció 
postvenda i un servei de reparació urgent.

Disposem d’un telèfon gratuït d’atenció 
al client per assessorar-te sense compromís.

900 414 000
ASSESSORAMENT TÈCNIC GRATUÏT



El catàleg de productes 
d’accessibilitat més complet

Instal·lació ràpida

Màxima qualitat
en els nostres productes

L’experiència ens avala

Estem molt a prop teu

Enginyers i tècnics
altament quali cats

T’ajudem a estalviar

Servei d’assistència tècnica

Compromís social

Perquè volem fer-te la vida
més fàcil i segura!

10 RAONS per a escollir-nos 



Dolors Sala (Girona)

“Gràcies al salvaescales de 
VALIDA puc seguir vivint a 
casa meva sense necessitar 
ajuda de ningú i sense por a 
pujar i a baixar les escales. 

Una tranquil·litat per a mi i 
per a la meva família.”
 

Teresa Ginés (Salou)

“Des que VALIDA va venir a 
instal·lar la cadira, el meu 
marit i jo pugem les escales 
de casa sense problemes.

La instal·lació va ser molt 
ràpida i ens varen oferir un 
tracte molt bo.”

Quim Serra (Barcelona) 

“Han instal·lat un elevador a 
l’entrada de la nostra 
comunitat. Va genial per 
arribar ns a l’ascensor 
sense necessitat de pujar 
les escales a peu.

Molt e cients i atents.”

Àlex Costa (Lleida)

“Estic molt content amb 
VALIDA. Molt professionals, 
atents i tot perfecte. Han 
instal·lat un salvaescales al 
pati dels meus pares i estan 
encantats. Tot molt bé.

Ho recomano, i tant!”

“La teva opinió ens ajuda a créixer”

ELS NOSTRES
USUARIS



NÚMERO 1 EN VENDES            

            A TOT EL TERRITORI

“Més de 15.000 màquines instal·lades”





El nostre equip d’assessors atendrà la teva 
sol·licitud ràpidament, oferin-te una visita 
sense compromís. Ells t’assessoraran sobre 
els avantatges i el funcionament del millor 
salvaescales. Rebràs un pressupost gratuït, 
immediat i sense compromís.

Disposem d’un sistema de logística i models 
de màquines en estoc per donar resposta 
immediata a les teves necessitats (consultar 
els models disponibles). També executem 
projectes claus en mà perquè no t’hagis de 
preocupar de res.

T’oferim la possibilitat de nançar el teu 
salvaescales sense interessos. Aquest 
nançament pot ser total o parcial (segons la 

necessitat de cada usuari), de forma ràpida, 
simple i amb una documentació mínima.

Pressupost immediat O cina tècnica pròpia

Assistència tècnica i postvenda

Manteniment preventiu

Finançament a mida

Instal·lació ràpida i sense obres

Tenim en plantilla a un equip de professionals 
especialitzats en la instal·lació de solucions 
salvaescales. També disposem de les eines i 
de la tecnologia més avançada per realitzar 
els plànols i les fotometries necessàries.

Per allargar la vida útil de la teva màquia i evitar 
endarreriments en la solució d’avaries, t’oferim 
diferents serveis de manteniment preventiu 
adaptats a cada necessitat. Contacta amb 
nosaltres i t’informarem sobre totes les 
opcions disponibles.

El nostre departament d’Assistència Tècnica, 
avalat per personal quali cat, t’ofereix un 
servei integral de postvenda per donar 
resposta als teus dubtes i resoldre ràpidament 
qualsevol incidència o avaria.

ELS NOSTRES
SERVEIS



VALIDA juga un paper actiu a les zones on oferim el nostre servei. Mantenim 
una estreta relació amb associacions del sector de la discapacitat. El nostre 
principal objectiu és donar a conèixer el dia a dia d’aquest col·lectiu, donant 
suport i promovent accions que fomentin la participació de les persones. Som 
una empresa que està involucrada en l’atenció i la millora social. Treballem per 
millorar la qualitat de vida de les persones que ens envolten.

RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA



Les cadires salvaescales de VALIDA ofereixen màxima autonomia a l’usuari, són confortables, 
intuïtives i presenten dissenys innovadors. Així mateix, totes les cadires són plegables i ocupen 
molt poc espai, deixant l’escala lliure de pas per a les persones que van a peu. A més, la seva 
instal·lació és ràpida i sense necessitat de fer obres. Són la solució perfecta per a habitatges 
unifamiliars i per a comunitats de propietaris.

VALIDA disposa de diferents models de cadira per adaptar-se a la perfecció a qualsevol classe 
d’espai i a tota mena d’escales: rectes, corbes, de cargol, amb replans intermedis, d’interior o 
situades a la intempèrie. Com és la teva escala?

CADIRES SALVAESCALES

ALIUM _ per a escales rectes

El salvaescales amb la guia més 
estreta del mercat i sense presència
de vores tallants. El seu sistema de
tracció per fricció ofereix un 
desplaçament molt suau. Presenta
un disseny compacte i molt elegant.

FIDUS _ per a escales rectes

És el model de cadira salvaescales
amb la millor relació qualitat preu
del mercat. La seva guia, d’alumini,
disposa d’un xassís ultra compacte
i la seva instal·lació es realitza
en molt poc temps.

AMICUS _ per a escales rectes

Aquesta cadira pujaescales ofereix 
una gran versatilitat en la seva 
instal·lació, permetent col·locar-la
tant a l’interior com a l’exterior. Així 
mateix, disposa d’un ampli ventall 
d’opcionals i de diferents acabats.



Si estàs pensant en instal·lar una cadira salvaescales, VALIDA t’ofereix assessorament tècnic 
gratuït i pressupost sense compromís. Junts, trobarem la millor solució per la teva llar!

DEVOTUS _ per a escales corbes

Cadira salvaescales equipada amb guia 
d’acer inoxidable i sense necessitat de 
greix. Totalment automàtica i 
con gurable per adaptar-se a les 
escales més difícils. És perfecta 
per a realitzar llargs recorreguts 
(ex. per a comunitats de veïns).

SOCIUS _ per a escales corbes

Disposa d’un motor amb doble
cremallera i ve equipada amb S.D.T.
-exclusiu Sistema de Doble Tracció-  
que proporciona major estabilitat i
subjecció. De fàcil instal·lació, sense 
obres i amb diferents opcionals i
acabats.

UNIKA _ per a escales corbes

És l’única cadira del mercat amb inici 
“Smart Start” en el primer graó. Una 
solució simple, ordenada i able per 
evitar la intrusió de la guia a l’inici de 
les escales. És confortable, pràctica i 
molt segura.

MODUS _ per a totes les escales

Cadira salvaescales amb la guia 
modular, especialment dissenyada 
per adaptar-se fàcilment a tota 
mena d’escales. Garanteix una
ràpida instal·lació i versatilitat, així 
com diferents tipus de pàrquing.



Les plataformes salvaescales ajuden a les persones que es desplacen amb cadira de rodes a 
pujar i baixar escales de forma autònoma i sense realitzar cap mena d’esforç. VALIDA disposa de 
diferents models de plataformes per salvar qualsevol classe d’escala.

Les plataformes es poden instal·lar tant a l’interior com a l’exterior. A més, són plegables, 
ocupen poc espai i s’integren a la perfecció amb l’entorn. Totes les plataformes se subministren 
equipades amb els sistemes de seguretat més avançats.

Si vols millorar l’accessibilitat de la teva comunitat de veïns, del teu local, negoci o de la teva llar, 
contacta amb un assessor de VALIDA. Estem al teu servei!

PLATAFORMES SALVAESCALES

FORTIS_ per a escales rectes

És la plataforma més robusta, segura,
silenciosa i able de tota la gamma. 
Totalment automàtica, intuïtiva i 
molt fàcil d’utilitzar. Permet un ampli
ventall d’opcions i acabats.

SPATIUM_ per a escales rectes

La plataforma amb la menor intrusió 
de guia a l’escala. Disposa d’una mida 
de xassís molt compacta. Facilitat d’ús, 
disseny funcional i estètic. Es tracta 
de la plataforma més sol·licitada per 
locals públics i privats.

DECOR _ per a escales corbes

És una plataforma molt compacta
i poc intrusiva a l’escala. Dissenyada
especialment per a minimitzar 
l’impacte visual allà on s’ha d’instal·lar.
Una solució versàtil, pràctica
i molt segura.



VALIDA disposa del catàleg més ampli del mercat pel que fa a elevadors verticals.

Els elevadors verticals, també coneguts com “de curt recorregut” o “mini elevadors”, ajuden a 
superar qualsevol classe de desnivell de ns a 3 metres d’altura. Aquests, presenten acabats 
de primera qualitat i poden utilitzar-se tant en interior com a la intempèrie.

Els elevadors verticals estan indicats per a tot el món (amb discapaciat i sense) i poden 
instal·lar-se en qualsevol espai (públic o privat), així com en qualsevol entorn, com per exemple: 
comunitats de propietaris, restaurants, negocis, teatres, clubs esportius... i també en habitatges 
particulars. Demana’ns informació sense compromís!

ELEVADORS VERTICALS

DECOR (curva)

Plataforma de nova generació. 
Silenciosa i molt confortable. Ofereix 
un ràpid termini d’entrega gràcies al 
seu sistema de guies. Disposa de 
botons de moviment d’ús ergonòmic
i sense necessitat de pressió.

LEIA_ per a escales corbes

És la plataforma més confortable,
silenciosa i able del mercat. El seu 
sistema de tracció patentat mitjançant 
rodaments sobre guies d’acer 
inoxidable la converteix en l’opció més 
adequada per a qualsevol necessitat.

SECUR_ per a escales corbes

! Sol·licita el nostre catàleg 

d’ Elevadors Verticals!



Les cadires salvaescales, les plataformes i els elevadors conformen l’àmplia gamma d’ajudes per 
a l’accessibilitat que VALIDA ofereix a les persones d’avançada edat, amb mobilitat reduïda o amb 
discapacitat. Tanmateix, també disposem d’una in nitat de Solucions Especials per adaptar-se a la 
perfecció a qualsevol classe d’entorn.

Les Solucions Especials de VALIDA presenten una àmplia varietat de característiques tècniques 
per garantir l’accessibilitat en diversitat d’espais, per complexes que siguin. Les plataformes 
retràctils, les escales convertibles en elevador (2 en 1) o les plataformes invisibles arran de terra 
són alguns exemples. Descobreix-les totes!

SOLUCIONS ESPECIALS ! Incloses al nostre catàleg 

d’ Elevadors Verticals!



ALTRES SOLUCIONS

FACILITAS

Rampa amb plegat i desplegat 
automàtic. Perfectament integrada al 
graó, sense ocupar espai addicional 
i sense necessitat d’envair l’espai
públic. Pràctica, robusta i de fàcil
instal·lació. 

ERUCA / EFICACIS

Pujaescales portàtils. Aptes perquè 
les persones que van amb cadira 
de rodes puguin pujar i baixar les 
escales de forma assistida. De fàcil 
transport i ràpid emmagatzematge.

INTRA

Automatisme per a portes batents. 
Facilita l’accés autònom a les 
persones que van amb cadira de 
rodes davant l’existència de qualsevol 
porta. Àmplia diversitat de 
mecanismes d’obertura a distància.

Elevador per a piscines. Disponible en 
dues versions: xa i portàtil. Dissenyat 
especialment perquè les persones 
amb discapacitat o amb mobilitat 
reduïda puguin entrar i sortir de l’aigua 
fàcilment i sense esforç.

AQUA



Viu el món sense barreres

info@valida.cat

www.valida.cat

Segueix-nos!


