
Cadeira elevatória 
curva com duplo trilho
Handicare 2000 | 2000 Simplicity MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD



A decisão de instalar uma cadeira elevatória às vezes pode 
ser difícil de tomar, mas é mais benéfica em comparação 
com a alternativa de mudar a casa ou morar num 
apartamento.

Se está a pensar instalar uma cadeira elevatória e suas 
escadas são curvas ou do tipo caracol, a série Handicare 
2000 oferece-lhe uma solução segura e confiável.

As cadeiras da Handicare já ajudaram a milhares de pessoas 
a superar o problema de subir e descer escadas em casa.

A cadeira elevatória Handicare série 2000 é adequada para a 
maioria das escadas curvas ou cantos e oferece todas as 
funções básicas esperadas e também a opção de expandi-la 
com as funções automáticas de rotação e / ou dobramento 
da cadeira.

As vantagens de uma cadeira elevatória Handicare
 Se tem dificuldades em subir e descer as escadas não está sozinho. Todos os anos milhares de pessoas procuram 
uma solução para o problema de subir as escadas dentro da sua casa.

Uma solução a medida 

Com acabamentos perfeitos, feita 100% a 
medida e é rapidamente instalada em sua casa. 
Depois de uma visita sem compromisso, iremos 
explicar detalhadamente todas as suas 
características.

Todas as cadeiras elevatórias da Handycare são 
projetadas e personalizadas especificamente para 
sua casa. Usamos a tecnologia avançada do 
PhotoSurvey para fazer medições precisas e temos 
todas as opções disponíveis para garantir que a 
cadeira encaixe-se perfeitamente nas suas escadas.

A sua cadeira elevatória Handicare 2000 pode ser 
fornecida com dois assentos.
O seu revendedor Handicare poderá recomendar 
o assento que melhor se adapta às suas
necessidades.

Assento SMART 

Assento Simplicity
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Bateria
Como todas as cadeiras elevatórias da Handicare, a cadeira 
elevatória da série 2000 tem uma bateria de reserva, o que significa 
que continuará a funcionar mesmo em caso da falha de energia.

Opções de cadeiras
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Controlo remoto

A cadeira elevatória da Handicare série 
2000 está equiparada com dois comandos. 
Assim já não precisa de preocupar-se se o 
seu comando tem carga suficiente. 

Segurança
As cadeiras elevatórias da Handicare série 
2000 estão equipadas com sensores de 
segurança concebidos para parar a cadeira  
se esta encontrar um obstáculo ao subir 
ou descer as escadas.

Design compacto

Esta cadeira pode ser dobrada deixando 
assim as escadas livres para outros 
moradores. A guia personalizada foi 
projetada para ajustar-se às suas escadas e 
maximizar o espaço livre. Se desejar, a 
cadeira pode ser equipada com junta 
automática.



Fácil de usar 

O botão de alternância é fácil de 
operar, tudo o que precisa fazer é 
segurá-lo na direção em que deseja 
ir e a sua cadeira elevatória irá 
transportá-lo com segurança e 
suavidade.

Cinto de segurança
A sua cadeira elevatória Handicare 
série 2000 tem um cinto de 
segurança retrátil fácil de soltar para 
sua maior tranquilidade. Se preferir 
a cadeira também está equiparada  
com um cinto de velcro fácil de 
ajustar.

Diagnóstico

A cadeira elevatória Handicare 
série 2000 vem com um ecrã de 
diagnóstico para que você possa 
monitorizar o estado da sua 
cadeira.
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Apoio para os pés automático

O apoio para os pés tal como a cadeira podem ser 
dobrados para aumentar o espaço 
disponível, deixando a escada
mais livre possível para outros
moradores. Se escolheu a
opção com apoio para os pés
automático não terá que
curvar-se para dobrar ou abrir 
o apoio para os pés.

Cores

A cadeira elevatória da Handicare série 2000 vem com o 
assento Simplicity e o assento Smart. O assento Smart 
oferece seis cores à sua escolha, enquanto o assento 
Simplicity vem na cor areia. O guia da série 2000 está 
disponível em três cores.

Elevação 

Se sofre de restrição de movimentos no joelho ou quadril, 
sentar-se pode ser doloroso. Nessas situações, o modelo 
elevatório pode ser a melhor solução.
Oferecemos também o estofamento em seis cores à sua 
escolha.

Conforto

Articulação automática

Algumas casas têm uma moldura da porta perto da parte 
inferior da escada constituindo um obstáculo. Nessas 
situações deve ser instalada uma guia articulada automática.  
Quando a cadeira elevatória está a funcionar o comando 
emite um sinal e a guia sobe ou desce automaticamente.

Rotação automática

No fim das escadas existe necessidade 
de virar a cadeira para que possa sair 
com segurança da cadeira. Se escolher 
a opção de rotação automática, 
poderá rodar a sua cadeira apenas 
pressionando continuamente o botão 
do comando  quando chegar ao topo 
da escada. 

Peso
O limite máximo de peso para as cadeiras da série Handicare 
2000 é 115 kg. Este limite pode ser aumentado até 137 kg 
com um kit especifico. 



Visão geral das cadeiras da série Handicare 2000

Opções da cadeira 2000 2000 Simplicity

Seleção de estofados  -
Pode escolher entre seis cores de estofamento que melhor adaptam-se à sua 
decoração.

Rotação automatica -
Permite a rotação da cadeira para que possa levantar-se e sentar-se de forma 
mais simples possível.

Cinto retrátil Este cinto retrátil de cor creme pode ser preso de lado ou no centro.

Cinto de velcro Este cinto preto tem velcro nas duas pontas para mantê-lo firme na 
posição.

Elevação do assento - Ideal para quem que não consegue dobrar bem os quadris ou joelhos.

Opções de apoio para os pés 2000 2000 Simplicity

Manual O apoio para os pés dobra e desdobra manualmente.

Alimentado da cadeira O apoio para os pés dobra-se ao dobrar a cadeira.

Operado a partir do apoio de braço -
O apoio para os pés pode ser levantado e abaixado usando um interruptor 
enquanto o utilizador está sentado.

Recursos do guia 2000 2000 Simplicity

Pode contornar cantos e curvas Para uma ampla gama de escadas, incluindo as de esquina, com vários 
patamares ou em espiral.

Vários pontos de carregamento Use o comando para estacionar nos pontos de carregamento.

Guia disponível em todas as cores O trilho personalizado para combinar com sua decoração.

Incidência zero na aterrissagem Para situações em que a guia pode obstruir uma moldura de porta no topo das 
escadas.

Articulação automática O guia move-se automaticamente enquanto a cadeira elevatória está a 
mover-se deixando assim as portas livres de obstáculos.

Capacidade de peso 2000 2000 Simplicity

Peso máximo padrão 115 kg 115 kg

Máx. peso com kit para uso intensivo 137 kg               137 kg  

Cumprimento das normas 2000 2000 Simplicity

EN 81-40: Cadeiras elevatórias

Disponível como padrão   Opcional -  Não disponível

Tenga en cuenta que los colores reales pueden variar ligeramente de los que se muestran. 

Color para la tapicería 
el asiento Simplicity

ARENA

Opciones de colores para la tapicería el asiento Smart 

Un color de guìa qua combina perfectamente

CACAU

CINZA CLARO

RUBÍ

CASTANHO 

SAFIRAAREIA

CINZA AÇO

PIZARRA JADE

Por um custo adicional, o guia pode ser acabado 
em qualquer cor para combinar com sua 
decoração.
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As cores reais podem variar ligeiramente das demostradas. Todas as informações são fornecidas de 
boa fé, mas não constituem uma garantia. Handicare reserva-se o direito de modificar desenhos e 
especificações sem prévio aviso.

Experiência

Conforto ao serviço das pessoas ... é o que as cadeiras 
elevatórias da Handicare oferecem há mais de 125 anos.
Com perfeição técnica, soluções inteligentes e aplicações 
seguras, as inovações da Handicare não só proporcionaram 
mais conforto mas também as cadeiras elegantes ao seu 
gosto. Qualidade superior em todos os aspetos fazem da 
cadeira elevatória Handicare um objeto valioso que oferece-
lhe a maior independência dentro da sua casa.

Facilite a sua vida cotidiana
Qualidade e segurança

Todos os nossos produtos vêm com garantia de dois anos. 
A cadeira elevatória Handicare garante alta qualidadea  
nível da segurança, inovação, conforto e design. Além 
disso, todos os nossos produtos foram testados e 
aprovados pelos serviços de inspeção independentes em 
todo o mundo. Isso garante-lhe que todos os nossos 
produtos atendem os mais altos padrões de qualidade e 
segurança.
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