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Cadira salvaescales UNUM

La nostra missió és la d’assessorar i oferir la solució 
salvaescales més adequada per a les necessitats de 
cada usuari, aconseguint millorar la seva qualitat de 
vida i una major autonomia.

La cadira salvaescales UNUM és perfecta per a trams d’escala corbs o amb replans intermitjos 
gràcies al seu sistema de guia únic. Es tracta d’un salvaescales elegant i dissenyat exclusivament per 
ser instal·lat en espais d’interior.

Aquesta cadira és confortable, còmoda i molt segura. Destaca per la seva ràpida instal·lació, sense 
necessitat de realitzar obres a casa.

GUIA MONORAIL
La guia monorail de la cadira
salvaescales UNUM aporta
elegància i estil a l’entorn.

Seient CLASSIC Seient ELEGANCE

Seient ALLIANCE

Viu el món sense barreres

Segueix-nos!

info@valida.cat

www.valida.cat

Viu el món sense barreres
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Mides de la cadira salvaescales UNUM

A.  

B.  

C.  

D.  

E.  

F.

I.

J.  

Dimensió guia

Distància entre paret i respatller

Amplada cadira plegada

Amplada amb reposapeus desplegat

Distància reposapeus i seient

Altura respatller

Distància entre recolzabraços (ext.)

Distància entre recolzabraços (int.)

Radi de gir

Prolongació mínima escala

Característiques tècniques

Costat de l’escala Ext. Int. Ext. Int. Ext. Int.

Capacitat de càrrega màxima: 125 Kg.

Velocitat: 0,11 m./seg. (variable)

Energia: 24V. DC Bateria

Carregador: 240V

Intrusió mínima de guia al replà inferior:
642 mm. (260 mm. amb inici reduït) *

Angle màxim acceptat: 61º

Intrusió mínima de guia al replà superior: 0 mm.

Intrusió mínima de guia a l’escala: 170 mm.*

Espai estacionament inferior (aprox.): 690 mm.

Nivell sonor: 56 dB

BB II

JJ

B I

J

* Les mides poden variar en funció de l’escala.
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Profunditat del seient

Distància entre reposapeus i terra

ALLIANCE CLASSIC ELEGANCE

Models de cadira i acabats

Opcionals

Gir automàtic del seient:

Al replà superior, a l’arribar al final del recorregut i mantenint 
premut el comandament de la cadira, el seient girarà de forma 
automàtica per facilitar el desembarcament.

Desplaçament Twist&Go amb seient girat 70º

En escales amb ample reduït es pot viatjar 
amb la cadira girada a 70º per evitar col·lisions.

Inici reduït:

Es pot dissenyar una guia amb una intrusió mínima quan sigui 
necessari per a no obstaculitzar el pas en el replà inferior.

Active seat:

Permet a l’usuari realitzar un moviment suau a 
l’hora d’asseure’s o d’aixecar-se de la cadira.

Tram articulat automàtic:

Guia plegable per a evitar la seva intrusió al replà inferior 
quan la cadira no s’utilitza.

Plegat i desplegat de la guia de forma automàtica, 
mantenint premut el comandament de la cadira.

Alliance

F. marró
P. crema

F. blanca
P. vermell

F. blanca
P. marró

Antracita Vermell Crema Vermell Crema Marró

RAL 1013
Blanc
Crema

RAL 7047
Gris

RAL 8040
Marró

Els colors d’aquest catàleg
són orientatius i poden

variar lleugerament.

Classic Elegance
Colors guia i pals

FUSTA-POLIPELL PELL FLOR POLIPELL

Características generales del salvaescaleras DEVOTUSCaracterístiques generals

Per a trams d’escala corbs o amb replans.

Només per a ambients interiors.

La guia monorail es fixa als graons mitjançant 
pals.

Sistema de tracció: cremallera i pinyó amagat.

Sensors antiobstacles sensibles al tacte.

Baix consum elèctric.

Reposapeus i seient plegables.

Funciona amb bateries (carreguen a les parades).

2 comandaments a distància.

Punt de llum a planta baixa o superior.

Instal·lació ràpida i sense obres.

Tapisseria de material plàstic de fàcil neteja i 
diferents colors. Opcions en pell o imitació 
(veure models de cadira).

Muntatge en ambdós costats de l’escala.

Còmoda, confortable, segura i silenciosa.

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.

REPOSAPEUS 
AUTOMÀTIC
El reposapeus automàtic permet
plegar i desplegar-lo des del 
mateix reposabraços sense 
necessitat d’ajupir-se.

El reposapeus automàtic ofereix  
màxima seguretat i comoditat.

La UNUM disposa d’un cinturó de     
seguretat per oferir més subjecció
a l’usuari durant el viatge.

El cinturó de seguretat és retràctil  
(sempre recollit i ordenat).

CINTURÓ 
DE SEGURETAT

La UNUM incorpora un seient giratori 
manual, dissenyat per pujar i baixar de 
la cadira de forma fàcil i segura. 
Permet el gir en ambdues direccions.

També està disponible el seient amb 
gir automàtic (opcional).

SEIENT GIRATORI

La UNUM disposa de 3 models
de cadira diferents a escollir, amb
una àmplia gamma d’acabats.

El model de cadira Alliance, 
està  fabricat en fusta i polipell, 
oferint estil i distinció.

ACABATS EXCEL·LENTS

CLAU DE SEGURETAT
El salvaescales UNUM disposa 
d’una ranura en el reposabraços
per a la clau de seguretat.

La clau permet limitar l’ús del
salvaescales a nivell privat i evitar 
accionaments involutaris.

FACILITAT D’ÚS

La cadira ve equipada amb un  
joystick intuïtiu per desplaçar
la UNUM a la direcció desitjada.

També disposa d’un botó de parada 
d’emergència per a aturar la cadira 
de forma automàtica.

Els avantatges d’un salvaescales UNUM

Millora la teva qualitat de vida dins de casa

Recuperi l’autonomia dintre de la seva llar i comenci a viure la vida
sense barreres. Seguretat, qualitat i confort a casa. Tot són avantatges!



Mides de la cadira salvaescales UNUM

A.  

B.  

C.  

D.  

E.  

F.

I.

J.  

Dimensió guia

Distància entre paret i respatller

Amplada cadira plegada

Amplada amb reposapeus desplegat

Distància reposapeus i seient

Altura respatller

Distància entre recolzabraços (ext.)

Distància entre recolzabraços (int.)

Radi de gir

Prolongació mínima escala

Característiques tècniques

Costat de l’escala Ext. Int. Ext. Int. Ext. Int.

Capacitat de càrrega màxima: 125 Kg.

Velocitat: 0,11 m./seg. (variable)

Energia: 24V. DC Bateria

Carregador: 240V

Intrusió mínima de guia al replà inferior:
642 mm. (260 mm. amb inici reduït) *

Angle màxim acceptat: 61º

Intrusió mínima de guia al replà superior: 0 mm.

Intrusió mínima de guia a l’escala: 170 mm.*

Espai estacionament inferior (aprox.): 690 mm.

Nivell sonor: 56 dB

BB II

JJ

B I

J

* Les mides poden variar en funció de l’escala.

76 mm

105 mm

420 mm

640 mm

490 mm

380 mm

100 mm

170 mm

565-595mm

395-415mm

435-465mm

565-595mm

395-415mm

435-465mm

565-595mm

395-415mm

435-465mm

565-595mm

395-415mm

435-465mm

720-700mm 740-720mm 730-665mm 750-685mm 720-700mm 740-720mm

76 mm

125 mm

440 mm

660 mm

490 mm

380 mm

100 mm

190 mm

76 mm

105 mm

420 mm

640 mm

475 mm

400 mm

560 mm

440 mm

370 mm

100 mm

170 mm

76 mm

125 mm

440 mm

660 mm

475 mm

400 mm

560 mm

440 mm

370 mm

100 mm

190 mm

76 mm

110 mm

420 mm

640 mm

490 mm

380 mm

100 mm

170 mm

76 mm

130 mm

440 mm

660 mm

490 mm

380 mm

100 mm

190 mm

Profunditat del seient
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ALLIANCE CLASSIC ELEGANCE

Models de cadira i acabats

Opcionals

Gir automàtic del seient:

Al replà superior, a l’arribar al final del recorregut i mantenint 
premut el comandament de la cadira, el seient girarà de forma 
automàtica per facilitar el desembarcament.

Desplaçament Twist&Go amb seient girat 70º

En escales amb ample reduït es pot viatjar 
amb la cadira girada a 70º per evitar col·lisions.

Inici reduït:

Es pot dissenyar una guia amb una intrusió mínima quan sigui 
necessari per a no obstaculitzar el pas en el replà inferior.

Active seat:

Permet a l’usuari realitzar un moviment suau a 
l’hora d’asseure’s o d’aixecar-se de la cadira.

Tram articulat automàtic:

Guia plegable per a evitar la seva intrusió al replà inferior 
quan la cadira no s’utilitza.

Plegat i desplegat de la guia de forma automàtica, 
mantenint premut el comandament de la cadira.

Alliance

F. marró
P. crema

F. blanca
P. vermell

F. blanca
P. marró

Antracita Vermell Crema Vermell Crema Marró

RAL 1013
Blanc
Crema

RAL 7047
Gris

RAL 8040
Marró

Els colors d’aquest catàleg
són orientatius i poden

variar lleugerament.

Classic Elegance
Colors guia i pals

FUSTA-POLIPELL PELL FLOR POLIPELL

Características generales del salvaescaleras DEVOTUSCaracterístiques generals

Per a trams d’escala corbs o amb replans.

Només per a ambients interiors.

La guia monorail es fixa als graons mitjançant 
pals.

Sistema de tracció: cremallera i pinyó amagat.

Sensors antiobstacles sensibles al tacte.

Baix consum elèctric.

Reposapeus i seient plegables.

Funciona amb bateries (carreguen a les parades).

2 comandaments a distància.

Punt de llum a planta baixa o superior.

Instal·lació ràpida i sense obres.

Tapisseria de material plàstic de fàcil neteja i 
diferents colors. Opcions en pell o imitació 
(veure models de cadira).

Muntatge en ambdós costats de l’escala.

Còmoda, confortable, segura i silenciosa.

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.

REPOSAPEUS 
AUTOMÀTIC
El reposapeus automàtic permet
plegar i desplegar-lo des del 
mateix reposabraços sense 
necessitat d’ajupir-se.

El reposapeus automàtic ofereix  
màxima seguretat i comoditat.

La UNUM disposa d’un cinturó de     
seguretat per oferir més subjecció
a l’usuari durant el viatge.

El cinturó de seguretat és retràctil  
(sempre recollit i ordenat).

CINTURÓ 
DE SEGURETAT

La UNUM incorpora un seient giratori 
manual, dissenyat per pujar i baixar de 
la cadira de forma fàcil i segura. 
Permet el gir en ambdues direccions.

També està disponible el seient amb 
gir automàtic (opcional).

SEIENT GIRATORI

La UNUM disposa de 3 models
de cadira diferents a escollir, amb
una àmplia gamma d’acabats.

El model de cadira Alliance, 
està  fabricat en fusta i polipell, 
oferint estil i distinció.

ACABATS EXCEL·LENTS

CLAU DE SEGURETAT
El salvaescales UNUM disposa 
d’una ranura en el reposabraços
per a la clau de seguretat.

La clau permet limitar l’ús del
salvaescales a nivell privat i evitar 
accionaments involutaris.

FACILITAT D’ÚS

La cadira ve equipada amb un  
joystick intuïtiu per desplaçar
la UNUM a la direcció desitjada.

També disposa d’un botó de parada 
d’emergència per a aturar la cadira 
de forma automàtica.

Els avantatges d’un salvaescales UNUM

Millora la teva qualitat de vida dins de casa

Recuperi l’autonomia dintre de la seva llar i comenci a viure la vida
sense barreres. Seguretat, qualitat i confort a casa. Tot són avantatges!



Mides de la cadira salvaescales UNUM

A.  

B.  

C.  

D.  

E.  

F.

I.

J.  

Dimensió guia

Distància entre paret i respatller

Amplada cadira plegada

Amplada amb reposapeus desplegat

Distància reposapeus i seient

Altura respatller

Distància entre recolzabraços (ext.)

Distància entre recolzabraços (int.)

Radi de gir

Prolongació mínima escala

Característiques tècniques

Costat de l’escala Ext. Int. Ext. Int. Ext. Int.

Capacitat de càrrega màxima: 125 Kg.

Velocitat: 0,11 m./seg. (variable)

Energia: 24V. DC Bateria

Carregador: 240V

Intrusió mínima de guia al replà inferior:
642 mm. (260 mm. amb inici reduït) *

Angle màxim acceptat: 61º

Intrusió mínima de guia al replà superior: 0 mm.

Intrusió mínima de guia a l’escala: 170 mm.*

Espai estacionament inferior (aprox.): 690 mm.

Nivell sonor: 56 dB

BB II

JJ

B I

J

* Les mides poden variar en funció de l’escala.
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Profunditat del seient

Distància entre reposapeus i terra

ALLIANCE CLASSIC ELEGANCE

Models de cadira i acabats

Opcionals

Gir automàtic del seient:

Al replà superior, a l’arribar al final del recorregut i mantenint 
premut el comandament de la cadira, el seient girarà de forma 
automàtica per facilitar el desembarcament.

Desplaçament Twist&Go amb seient girat 70º

En escales amb ample reduït es pot viatjar 
amb la cadira girada a 70º per evitar col·lisions.

Inici reduït:

Es pot dissenyar una guia amb una intrusió mínima quan sigui 
necessari per a no obstaculitzar el pas en el replà inferior.

Active seat:

Permet a l’usuari realitzar un moviment suau a 
l’hora d’asseure’s o d’aixecar-se de la cadira.

Tram articulat automàtic:

Guia plegable per a evitar la seva intrusió al replà inferior 
quan la cadira no s’utilitza.

Plegat i desplegat de la guia de forma automàtica, 
mantenint premut el comandament de la cadira.

Alliance

F. marró
P. crema

F. blanca
P. vermell

F. blanca
P. marró

Antracita Vermell Crema Vermell Crema Marró

RAL 1013
Blanc
Crema

RAL 7047
Gris

RAL 8040
Marró

Els colors d’aquest catàleg
són orientatius i poden

variar lleugerament.

Classic Elegance
Colors guia i pals

FUSTA-POLIPELL PELL FLOR POLIPELL

Características generales del salvaescaleras DEVOTUSCaracterístiques generals

Per a trams d’escala corbs o amb replans.

Només per a ambients interiors.

La guia monorail es fixa als graons mitjançant 
pals.

Sistema de tracció: cremallera i pinyó amagat.

Sensors antiobstacles sensibles al tacte.

Baix consum elèctric.

Reposapeus i seient plegables.

Funciona amb bateries (carreguen a les parades).

2 comandaments a distància.

Punt de llum a planta baixa o superior.

Instal·lació ràpida i sense obres.

Tapisseria de material plàstic de fàcil neteja i 
diferents colors. Opcions en pell o imitació 
(veure models de cadira).

Muntatge en ambdós costats de l’escala.

Còmoda, confortable, segura i silenciosa.

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.

REPOSAPEUS 
AUTOMÀTIC
El reposapeus automàtic permet
plegar i desplegar-lo des del 
mateix reposabraços sense 
necessitat d’ajupir-se.

El reposapeus automàtic ofereix  
màxima seguretat i comoditat.

La UNUM disposa d’un cinturó de     
seguretat per oferir més subjecció
a l’usuari durant el viatge.

El cinturó de seguretat és retràctil  
(sempre recollit i ordenat).

CINTURÓ 
DE SEGURETAT

La UNUM incorpora un seient giratori 
manual, dissenyat per pujar i baixar de 
la cadira de forma fàcil i segura. 
Permet el gir en ambdues direccions.

També està disponible el seient amb 
gir automàtic (opcional).

SEIENT GIRATORI

La UNUM disposa de 3 models
de cadira diferents a escollir, amb
una àmplia gamma d’acabats.

El model de cadira Alliance, 
està  fabricat en fusta i polipell, 
oferint estil i distinció.

ACABATS EXCEL·LENTS

CLAU DE SEGURETAT
El salvaescales UNUM disposa 
d’una ranura en el reposabraços
per a la clau de seguretat.

La clau permet limitar l’ús del
salvaescales a nivell privat i evitar 
accionaments involutaris.

FACILITAT D’ÚS

La cadira ve equipada amb un  
joystick intuïtiu per desplaçar
la UNUM a la direcció desitjada.

També disposa d’un botó de parada 
d’emergència per a aturar la cadira 
de forma automàtica.

Els avantatges d’un salvaescales UNUM

Millora la teva qualitat de vida dins de casa

Recuperi l’autonomia dintre de la seva llar i comenci a viure la vida
sense barreres. Seguretat, qualitat i confort a casa. Tot són avantatges!



Mides de la cadira salvaescales UNUM

A.  

B.  

C.  

D.  

E.  

F.

I.

J.  

Dimensió guia

Distància entre paret i respatller

Amplada cadira plegada

Amplada amb reposapeus desplegat

Distància reposapeus i seient

Altura respatller

Distància entre recolzabraços (ext.)

Distància entre recolzabraços (int.)

Radi de gir

Prolongació mínima escala

Característiques tècniques

Costat de l’escala Ext. Int. Ext. Int. Ext. Int.

Capacitat de càrrega màxima: 125 Kg.

Velocitat: 0,11 m./seg. (variable)

Energia: 24V. DC Bateria

Carregador: 240V

Intrusió mínima de guia al replà inferior:
642 mm. (260 mm. amb inici reduït) *

Angle màxim acceptat: 61º

Intrusió mínima de guia al replà superior: 0 mm.

Intrusió mínima de guia a l’escala: 170 mm.*

Espai estacionament inferior (aprox.): 690 mm.

Nivell sonor: 56 dB

BB II

JJ

B I

J

* Les mides poden variar en funció de l’escala.
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Profunditat del seient

Distància entre reposapeus i terra

ALLIANCE CLASSIC ELEGANCE

Models de cadira i acabats

Opcionals

Gir automàtic del seient:

Al replà superior, a l’arribar al final del recorregut i mantenint 
premut el comandament de la cadira, el seient girarà de forma 
automàtica per facilitar el desembarcament.

Desplaçament Twist&Go amb seient girat 70º

En escales amb ample reduït es pot viatjar 
amb la cadira girada a 70º per evitar col·lisions.

Inici reduït:

Es pot dissenyar una guia amb una intrusió mínima quan sigui 
necessari per a no obstaculitzar el pas en el replà inferior.

Active seat:

Permet a l’usuari realitzar un moviment suau a 
l’hora d’asseure’s o d’aixecar-se de la cadira.

Tram articulat automàtic:

Guia plegable per a evitar la seva intrusió al replà inferior 
quan la cadira no s’utilitza.

Plegat i desplegat de la guia de forma automàtica, 
mantenint premut el comandament de la cadira.

Alliance

F. marró
P. crema

F. blanca
P. vermell

F. blanca
P. marró

Antracita Vermell Crema Vermell Crema Marró

RAL 1013
Blanc
Crema

RAL 7047
Gris

RAL 8040
Marró

Els colors d’aquest catàleg
són orientatius i poden

variar lleugerament.

Classic Elegance
Colors guia i pals

FUSTA-POLIPELL PELL FLOR POLIPELL

Características generales del salvaescaleras DEVOTUSCaracterístiques generals

Per a trams d’escala corbs o amb replans.

Només per a ambients interiors.

La guia monorail es fixa als graons mitjançant 
pals.

Sistema de tracció: cremallera i pinyó amagat.

Sensors antiobstacles sensibles al tacte.

Baix consum elèctric.

Reposapeus i seient plegables.

Funciona amb bateries (carreguen a les parades).

2 comandaments a distància.

Punt de llum a planta baixa o superior.

Instal·lació ràpida i sense obres.

Tapisseria de material plàstic de fàcil neteja i 
diferents colors. Opcions en pell o imitació 
(veure models de cadira).

Muntatge en ambdós costats de l’escala.

Còmoda, confortable, segura i silenciosa.

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.

REPOSAPEUS 
AUTOMÀTIC
El reposapeus automàtic permet
plegar i desplegar-lo des del 
mateix reposabraços sense 
necessitat d’ajupir-se.

El reposapeus automàtic ofereix  
màxima seguretat i comoditat.

La UNUM disposa d’un cinturó de     
seguretat per oferir més subjecció
a l’usuari durant el viatge.

El cinturó de seguretat és retràctil  
(sempre recollit i ordenat).

CINTURÓ 
DE SEGURETAT

La UNUM incorpora un seient giratori 
manual, dissenyat per pujar i baixar de 
la cadira de forma fàcil i segura. 
Permet el gir en ambdues direccions.

També està disponible el seient amb 
gir automàtic (opcional).

SEIENT GIRATORI

La UNUM disposa de 3 models
de cadira diferents a escollir, amb
una àmplia gamma d’acabats.

El model de cadira Alliance, 
està  fabricat en fusta i polipell, 
oferint estil i distinció.

ACABATS EXCEL·LENTS

CLAU DE SEGURETAT
El salvaescales UNUM disposa 
d’una ranura en el reposabraços
per a la clau de seguretat.

La clau permet limitar l’ús del
salvaescales a nivell privat i evitar 
accionaments involutaris.

FACILITAT D’ÚS

La cadira ve equipada amb un  
joystick intuïtiu per desplaçar
la UNUM a la direcció desitjada.

També disposa d’un botó de parada 
d’emergència per a aturar la cadira 
de forma automàtica.

Els avantatges d’un salvaescales UNUM

Millora la teva qualitat de vida dins de casa

Recuperi l’autonomia dintre de la seva llar i comenci a viure la vida
sense barreres. Seguretat, qualitat i confort a casa. Tot són avantatges!



Cadira salvaescales
UNUM

Cadira salvaescales UNUM

La nostra missió és la d’assessorar i oferir la solució 
salvaescales més adequada per a les necessitats de 
cada usuari, aconseguint millorar la seva qualitat de 
vida i una major autonomia.

La cadira salvaescales UNUM és perfecta per a trams d’escala corbs o amb replans intermitjos 
gràcies al seu sistema de guia únic. Es tracta d’un salvaescales elegant i dissenyat exclusivament per 
ser instal·lat en espais d’interior.

Aquesta cadira és confortable, còmoda i molt segura. Destaca per la seva ràpida instal·lació, sense 
necessitat de realitzar obres a casa.

GUIA MONORAIL
La guia monorail de la cadira
salvaescales UNUM aporta
elegància i estil a l’entorn.

Seient CLASSIC Seient ELEGANCE

Seient ALLIANCE

Viu el món sense barreres

Segueix-nos!

info@valida.cat

www.valida.cat

Viu el món sense barreres

Viu el món sense barreres


