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Se pensa instalar uma cadeira elevatória, as cadeiras 
elevatórias da Handicare oferecem-lhe uma solução 
segura e confiável. As nossas cadeiras já ajudaram a 
milhares de pessoas a superar o problema de subir e 
descer escadas em casa.  

As guias da nossa cadeira elevatória são classificadas em 
duas categorias: retas e curvas. Poderá ser confuso saber 
qual tipo precisará para suas escadas. As guias da escada 
rolante reta são usadas apenas para andar em linha reta, 
não podem contornar uma esquina ou virar numa curva. A 
Handicare oferece uma ampla gama de cadeiras para 
atender às suas necessidades.

O trilho é montado nas escadas e não na parede portanto 
não precisará arranjos estéticos adicionais após a 
instalação da cadeira. Como todas as cadeiras elevatórias 
da Handicare, esta tem uma bateria de reserva o que 
significa que continuará a funcionar mesmo em caso da 
falha de energia. 

As vantagens de uma cadeira elevatória reta da Handicare



Segurança

Todas as cadeiras elevatórias Handicare contam com os 
sensores de segurança na unidade de potência e na parte 
de apoio para os pés. São projetados para parar a cadeira 
imediatamente caso essa encontra alguma obstrução. 
Depois de paragem, essa é movida na direção oposta da 
obstrução. 
As nossas cadeiras também contam com um ecrã de 
diagnóstico para ajudar-lhe vigiar o estado da sua 
cadeira.

A sua cadeira elevatória vem com um cinto de segurança 
para sua maior tranquilidade. Nosso cinto de segurança 
retrátil é fácil de soltar e oferece-lhe maior flexibilidade, 
permitindo prendê-lo na lateral ou no meio.

Fácil de usar

Todas as cadeiras elevatórias da Handicare são 
operadas pressionando e segurando o botão do 
comando na direção do movimento. Por estar 
localizado na extremidade do apoio de braço, é fácil de 
operar com uma mão e deixa o apoio de braço livre 
para permitir-lhe um apoio desobstruído ao sentar-se 
ou levantar-se da cadeira.

As cadeiras da Handicare estão equipadas com dois 
comandos que podem ser usados para mover a cadeira 
entre os andares o que é muito pratico caso existe mais 
que um utilizador. Os comandos são operados por 
pilhas e podem ser montados em suportes de parede 
para que estejam sempre à mão.



Handicare Simplicity

Se não precisa de uma opção 
automática, a cadeira elevatória 
Simplicity oferece uma maneira 
segura e acessível para superar o 
desafio de subir as escadas. O 
apoio para os pés e a cadeira 
giratória funcionam manualmente. 
A Simplicity vem com um cinto de 
segurança com fivela.

A série Handicare Simplicity

A guia da série Simplicity oferece-lhe uma função de carregamento contínuo, o que significa que esta cadeira 
elevatória pode ser parada em qualquer lugar da guia quando não estiver em uso. Por isso não precisa de preocupar-
se onde deixar a cadeira na pista, porque a sua bateria carregará em qualquer posição. A pedido do utilizador, a série 
Simplicity pode ser equipada com uma junta manual ou um trilho deslizante. A série Simplicity é compatível com a 
guia deslizante e a articulação manual e automática. Se tiver uma moldura de porta perto da parte inferior da cadeira 
a série Simplicity oferece-lhe uma série de soluções para evitar que a guia cause uma obstrução.

Handicare SimplicityL

A cadeira elevatória reta SimplicityL 
oferece-lhe todas as funções básicas 
disponíveis no modelo Simplicity e 
também um apoio para os pés 
dobrável automático, o que significa 
que você não precisa  de se curvar 
para dobrar e desdobrar o apoio 
para os pés.

Handicare Simplicity+

Para quem precisa de uma opção 
automática, a Simplicity +  é uma 
solução perfeita para superar
o desafio de subir escadas. Esta 
combina a guia de carga contínua 
da Simplicity com a cadeira Smart e 
está disponível em seis cores. A 
Simplicity + oferece a possibilidade
de escolher entre a rotação 
automática ou manual do apoio 
para os pés e as opções de dobra.

As cores originais podem variar ligeiramente das apresentadas
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Opções de cores para Simplicity+ & 1000 Cor da cadeira 
Simplicity & SimplicityL



Handicare 1000

Para quem procura mínimo impacto 
nas escadas, a Handicare 1000 
oferece uma das guias mais estreitas 
do mercado. Está disponível em seis 
cores e pode ser fornecida com 
funções automáticas opcionais, 
como por exemplo a opção de 
dobrar o apoio para os pés e girar a 
cadeira no topo da escada para sair 
da cadeira com mais facilidade. A 
guia de alumínio tem uma linha 
estreita e uma seção oculta que 
oferece dois pontos de paragem 
(padrão)

 que carrega as baterias na parte 
superior e inferior das escadas.

A Handicare 1000 pode ser 
combinada com uma dobradiça 
elétrica para evitar que a guia 
obstrua a moldura da porta na base 
da escada.

Cadeiras elevatórias de 
exterior

Para além das escadas do interior da 
casa, as vezes existem mais obstáculos 
que causam problemas as pessoas.  Os 
degraus da varanda ou da porta da 
frente também podem ser difíceis de 
subir. A cadeira elevatória externa 
Handicare 1000 é totalmente à prova de 
água e é projetada para superar os 
problemas causados por um lance reto 
de escadas externas.

Como todas as cadeiras elevatórias 
Handicare, o modelo exterior tem um 
interruptor com chave para evitar o uso 
não autorizado da cadeira. Isto significa 
que a cadeira pode ser deixada sem 
vigilância quando não estiver em uso. 
Além do estofamento cinza ardósia 
protegido contra raios UV, a cadeira 
elevatória de exterior Handicare 
também vem com uma capa à prova de 
água para mantê-la protegida da chuva 
e estar sempre pronta para usar.

Handicare 1000 XL/XXL
As Handicare 1000 XL e XXL oferecem a capacidade máxima de 
peso de 160 kg e 200 kg, respetivamente.

NOVO 
Capacidade
até 200 KG



Elevação 

Se você sofre de restrição 
de movimentos no joelho 
ou quadril, sentar-se pode 
ser doloroso. Nessas 
situações, o modelo 
elevatório pode ser a 
melhor solução. Os assentos 
do modelo elevatório estão 
disponíveis no Handicare 
Simplicity + e no 1000.

Apoio para os pés automático

O apoio para os pés tal como a cadeira, podem ser 
dobrados para reduzir o espaço ocupado deixando as 
escadas tão livres quanto possível para os outros
moradores. Se escolheu 
a opção de apoio para os 
pés automático, não 
terá que se abaixar para 
dobrar ou abrir o apoio
 para os pés.

Precisa de uma guia articulada?

Para que a cadeira seja abaixada suficientemente para o 
utilizador sentar-se, a guia precisa de estender -se além 
da escada até o piso de entrada. Algumas casas têm a 
moldura da porta perto da parte inferior da escada e a 
cerca pode constituir um obstáculo. Nestes casos, deve 
ser instalada uma guia articulada. Isso significa que a guia 
pode ser dobrada para fora da moldura da porta, 
deixando o acesso livre.

As cadeiras da série Simplicity e 1000 da Handicare, estão 
disponíveis com uma guia articulada manual. O 
Handicare 1000 também está disponível com uma guia 
articulada automática. Quando a cadeira elevatória é 
operada a partir do botão de alternância, a articulação 
sobe ou desce automaticamente.

Guia deslizante

A guia deslizante é uma solução 
inovadora que pode ser usada com 
uma cadeira elevatória reta da série 
Simplicity. Esta solução exclusiva 
elimina a necessidade de uma 
junta, pois a guia se move 
simultaneamente com a cadeira 
para cima, deixando a moldura da 
porta na base da escada 
desobstruída.

Rotação automática 

Ao chegar ao fim das escadas, 
necessita de virar a cadeira para que 
possa sair com segurança. Se 
escolher a opção de rotação 
automática, poderá rodar a sua 
cadeira mantendo pressionado o 
botão de alternância pressionado-o 
continuamente quando chegar ao 
topo da escada. A cadeira se moverá 
automaticamente.

Conforto



Opções de cadeira Simplicity(L) Simplicity+ 1000 1000 XL 1000 XXL

Seleção de estofados -
Uma seleção de 6 cores permite-lhe  escolher o 
estofamento que melhor adapta-se à sua decoração.

Articulação manual -
Permite ao utilizador levantar-se e sentar-se na cadeira 
com a maior facilidade.

Rotação automática -
Facilita a rotação da cadeira o que ajuda ao utilizador 
a levantar-se e sentar-se com maior facilidade.

Espaçadores de apoio de braço - -
Aumenta a distância entre os apoios de braço do assento 
Smart de 550 mm para 590 mm.

Espaçadores de apoio de braço 
estendidos -

Aumenta a distância entre os apoios de braço do assento 
Smart de 550 mm para 637 mm.

Base de assento estendida -
Aumenta a profundidade do assento Smart de 360 
mm para 425 mm.

Assento Elevatório - -
Perfeito para os utilizadores que não conseguem 
dobrar bem os quadris ou joelhos.

Versão Exterior - - -
Projetado para uso ao ar livre, por exemplo, até a porta 
da frente.

Cinto de fivela - - - -
Este cinto preto possui uma fivela apertada em ambos 
os lados para acioná-lo.

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

Cinto de velcro XXL -
Este cinto preto extra longo tem velcro em ambas as 
pontas para mantê-lo firme na posição.

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

Apoio para os pés Simplicity(L) Simplicity+ 1000 1000 XL 1000 XXL

Manual O apoio para os pés dobra e desdobra manualmente.

Alimentado da cadeira * Dobra o apoio para os pés quando a cadeira for dobrada.

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

Caraterísticas do trilho Simplicity(L) Simplicity+ 1000 1000 XL 1000 XXL

Carrega-se em qualquer 
lugar do trilho - - -

A cadeira elevatória é carregada em qualquer lugar 
que você estacione no trilho.

Vários pontos de carregamento - - Utilize o controle remoto para parar nos pontos de 
carregamento.

Trilho anodizado de linha estilizada - -
O trilho estreito maximiza o espaço livre da escada após a 
instalação do elevador de escada.

Incidência zero na aterrissagem - - - -
Para situações em que o trilho pode obstruir uma porta 
no topo da escada.

Articulação manual - -
Para situações em que o trilho pode obstruir uma porta 
na parte inferior da escada.

Articulação automática - - - -
Move automaticamente o corrimão conforme a escada 
elevadora se move, deixando as portas livres de 
obstruções.

Guia deslizante - - -
O trilho move-se junto com a escada rolante, deixando as 
aberturas da porta livres e eliminando a necessidade de 
uma dobradiça.

Capacidade de peso Simplicity(L) Simplicity+ 1000 1000 XL 1000 XXL

Peso máximo 140kg** 140kg** 137kg 160kg 200kg

Cumprimento das 
normas

Simplicity(L) Simplicity+ 1000 1000 XL 1000 XXL

EN81-40

Padrão   Opcional     -  Não disponível * Disponível apenas para SimplicityL ** 120 kg com articulação / guia deslizante

Cadeiras elevatórias Handicare: guía de referencia rápida
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As cores reais podem variar ligeiramente das mostradas. Todas as informações são fornecidas de 
boa fé, mas não constituem uma garantia. A Handicare reserve o direito de modificar as 
ilustrações e especificações sem prévio aviso.


