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Elevador de sostre
LIBERTAS

info@valida.cat

www.valida.cat

Segueix-nos!

Característiques tècniques

Capacitat de càrrega: 120 Kg.

Velocitat d’elevació: 0,1 m./seg.

Color estàndard: gris plata

Controls: interruptor i escàner.

Connexió elèctrica: 230 V.

Inclinació des de 0º (horitzontal) a 60º

Mides de l’elevador de sostre LIBERTAS



Elevador de sostre LIBERTAS

OpcionalsCaracterístiques generals

LIBERTAS és l’elevador de sostre per a cadira de rodes que permet transportar a les persones 
amb discapacitat física o d’avançada edat per diferents plantes, de manera fàcil, còmoda i segura.
LIBERTAS pot instal·lar-se en tota mena d’escales: estretes, corbes o empinades. També pot 
equipar-se pel transport d’objectes, bosses de la compra o menesters de la llar.

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.

Vive el mundo sin barreras

Solució única i innovadora.

Per a persones que van en cadira de rodes.

Permet estalviar espai a l’escala.

Facilita el desplaçament per diferents plantes.

Funcionament senzill i molt segur.

No requereix esforç físic de l’usuari.

L’ancoratge de la cadira de rodes a l’elevador 
de sostre és fàcil i ràpid.

Plataforma per a cadira de 
rodes.

Plataforma de transport 
per a bosses de la compra 
i altres menesters de la 
llar.

Instal·lació en tota mena d’escales, inclús les 
més complicades o estretes.

Pot funcionar a través de portes.

L’embarcament, desembarcament i punts 
d’aparcament s’adapten a les necessitats i 
condicions de cada habitatge.

Evita que les persones es canviïn de llar o 
facin grans adaptacions.
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