
Elevador per piscines
AQUA

Elevador hidràulic AQUA

L’elevador per piscines AQUA permet a les persones amb mobilitat reduïda o amb discapacitat física 
poder accedir fàcilment a l’interior de qualsevol piscina, sigui pública o privada.

La seva fixació a terra, en versió fixa o mòbil, és molt senzilla. Està formada per un sol ancoratge amb 
tres punts de suport, que permeten un muntatge ràpid i un transport fàcil, sense necessitat de tenir 
l’elevador instal·lat permanentment.

Viu el món sense barreres

Segueix-nos!

www.valida.cat

info@valida.cat

Viu el món sense barreres
La nostra missió és la d’assessorar i oferir la solució 
salvaescales més adequada a les necessitats de 
cada usuari, aconseguint millorar la seva qualitat 
de vida i oferir-li una major autonomia.

Viu el món sense barreres



Elevador per piscines
AQUA

Elevador hidràulic AQUA

L’elevador per piscines AQUA permet a les persones amb mobilitat reduïda o amb discapacitat física 
poder accedir fàcilment a l’interior de qualsevol piscina, sigui pública o privada.

La seva fixació a terra, en versió fixa o mòbil, és molt senzilla. Està formada per un sol ancoratge amb 
tres punts de suport, que permeten un muntatge ràpid i un transport fàcil, sense necessitat de tenir 
l’elevador instal·lat permanentment.

Viu el món sense barreres

Segueix-nos!

www.valida.cat

info@valida.cat

Viu el món sense barreres
La nostra missió és la d’assessorar i oferir la solució 
salvaescales més adequada a les necessitats de 
cada usuari, aconseguint millorar la seva qualitat 
de vida i oferir-li una major autonomia.

Viu el món sense barreres



Mides de l’elevador AQUA

Accessos Aqua B-1 Aqua B-1 (piscines desbordants)

Aqua B-2 (piscines desbordants)

Aqua B-4 (piscines no desbordants)

Aqua B-2 Aqua B-4

Funciona amb la pressió de l’aigua de xarxa. 

Format per màstil, cadira i pistó hidràulic.

Fabricat en acer inoxidable AISI 316.

Accionable tant des de l’interior com de 
l’exterior de la piscina.

Pressió de  l’aigua de 3,5 a 5 bar.

Disponible amb ancoratge fix o mòbil.

Reposapeus rígid, per major seguretat.

Braç d’ancoratge telescòpic. Adaptable a 
diferents tipus de reposador.

D’ús fàcil.

Fixació pràctica i còmoda: un sol ancoratge 
encastat i 3 punts de suport simples.

Muntatge ràpid.

Posició de repòs: cadira elevada i fora de 
l’aigua.

La cadira es submergeix per permetre a 
l’usuari l’entrada i la sortida de l’aigua.

Disposa d’arnès i reposacaps.

Compleix amb la Directiva de Màquines: 
98/37/CE.

Característiques generals Funcionament de l’elevador AQUA

Muntatge de l’elevador AQUA

Models de l’elevador AQUA

Característiques tècniques

Per accedir a la piscina

Para sortir de la piscina

Accionant el pom
cap avall la cadira baixa
 a l’interior de la piscina.

Partint de 0º en 
posició de transferència,
s’efectua gir de 150º
fins a la piscina.

Partint de 0º en 
posició de transferència,
s’efectua gir de 150º
des de la piscina.

Accionant el pom cap amunt 
la cadira surt de la piscina.

1 2 3

MODEL

Capacitat d’elevació 140 Kg. 120 Kg.

129 x 2 mm. 48,3 x 2 mm. i
100 x 2 mm.

Angle de gir 150 Kg.

Acer inoxidable AISI 316

3,5 a 5 bar

AQUA B1 i AQUA B2 AQUA B4

Estructura i pistó

Estructura tubular exterior

Pressió de l’aigua

Cadira

Material sintètic apte per exterior.
Reposapeus per major seguretat.

Cadira

Per piscines
desbordants

45 Kg. -

Per piscinas
no desbordants

Tipus piscina

Fixació mòbil Fixació fixa Fixació fixa

Transferència i recorregut de cara a l’aigua.
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