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NÃO QUEREMOS MUDAR 
DE CASA
“Amamos a nossa casa. Descobrimos que 
uma cadeira elevatória é a solução perfeita 
para nós”

PÁGINA 21
FINALMENTE PODEMOS 
DORMIR EM PAZ NOVAMENTE!
“A minha mãe pode usar as escadas com 
segurança novamente. Estou mais calma 
agora!”
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As vantagens das 
cadeiras elevatórias



“O Pedro também usa a 
cadeira elevatória?
Claro que sim! Esta 
manhã ele trouxe-me o 
pequeno-almoço para 
cama”
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Vender a nossa casa? Não 
é uma solução válida!

Adorei de imediato 
a nossa cadeira 
elevatória”

Para os meus pais 
escolho o melhor!



Eu e o Pedro conversamos muito sobre esse assunto. 
Na verdade, sempre precisei mas teimosa como sou, 
sempre rejeitei esta solução. Nunca pensei em 
vender minha casa: é aconchegante, cheia de 
lembranças e com um jardim maravilhoso. O que 
poderíamos fazer para manter a minha 
independência em casa? Descobrimos que um 
elevador de escadas pode ser uma solução perfeita.

Já conhecíamos o produto mas não podíamos 
imaginá-lo instalado em nossa casa. Posteriormente 
a nossa filha apresentou-nos a cadeira elevatória da 
Handicare. Prometi considerar sua solução, e cedi. 
Pensando bem, deveríamos tê-la instalado há muito 
tempo.

Com grande entusiasmo convidamos um técnico 
qualificado da Handicare à nossa casa. Ele levou o 
tempo necessário para nos demostrar as opções 
disponíveis e para nos fornecer uma solução segura e 
personalizada. Por fim ele mostrou-nos o projeto  em 
3D com o elevador de escadas instalado nas nossas 
escadas. Foi impressionante, escolhemos a Handicare 
porque tínhamos certeza de que uma empresa com 
mais de 130 anos de experiência em levantamento e 
cuidados pessoais entenderia nossas necessidades. 
Rapidamente um técnico da bateu à nossa porta para 
prosseguir com a instalação: a montagem foi feita em 
poucas horas, sem sujidade e sem transtornos em 
casa. Após a instalação, o técnico explicou como usar 
a cadeira de forma correta e segura. Ele só saiu de 
casa quando nos viu calmos e confiantes. 

"Ter rapidamente a cadeira 
elevatória em minha casa 

convenceu-me."
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"É uma grande ajuda. Graças a nossa 
nova cadeira elevatória podemos 
continuar a viver em nossa casa. 
Podemos usar as escadas com 
segurança e a casa está acessível 
novamente. Reencontrei a minha 
independência. O Pedro também a usa? 
Claro! Esta manhã ele trouxe-me o 
pequeno almoço para cama.”
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Handicare: 130 anos de 
experiência em deslocar 
pessoas
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1886 19611900 1967

Começamos como o primeiro fabricante de 
elevadores na Holanda.

Nosso primeiro elevador de 
escada foi instalado.

Após 4 anos, já tínhamos 
instalado mais de 600 cadeiras.

Instalamos uma das 
primeiras cadeiras elevatórias 

para as escadas  curvas.



As origens da nossa empresa remontam a 
1886. Foi nesse ano que o nosso fundador 
iniciou uma atividade com o seu projeto 
técnico. Desde então, muita coisa mudou, mas 
a inovação sempre foi o DNA da nossa 
empresa. Há mais de 130 anos, estamos na 
vanguarda da inovação, com o firme objetivo 
de oferecer a melhor plataforma elevatória, 
com fácil manuseio e máxima segurança. 
Desde a primeira cadeira elevatória, instalada 
em 1961, fizemos muitos avanços para atender 
nossos clientes da melhor maneira possível.

Juntamente com a segurança e o conforto, 
também prestamos atenção ao estilo e à 
estética das nossas escadas elevatórias. Agora  
tem a possibilidade de escolher entre diferentes 
assentos, tecidos e cores para o guia. 
Resumindo: existe uma cadeira elevatória para 
todos os gostos e todas as necessidades.

Para consolidar a nossa ideia de produzir 
soluções personalizadas, a Handicare 
desenvolveu o PhotoSurvey3D. Essa inovação 
permite aos nossos consultores medir as suas 
escadas em 20 minutos e depois gerir um 
design tridimensional para que possa ver 
exatamente como a sua cadeira elevatória sera 
instalada em sua casa. Este projeto será 
enviado para nossas fábricas de última geração 
para garantir que a sua cadeira elevatória seja 
construída sob medida e possa ser instalada no 
menor tempo possível.

Temos uma presença internacional com 
escritórios no Reino Unido, Holanda, 
Alemanha, França, Itália, Noruega, China e 
EUA. Handicare é uma marca que representa 
qualidade, inovação e serviços.
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2001 Agora

Contamos com mais de 
700.000

clientes satisfeitos em 
todo o mundo!

A Handicare, apresenta a primeira cadeira 
elevatória monotrilho curva.

Handicare: 
a inovação 
constante



Todos os nossos elevadores de escada são 
silenciosos, seguros e fáceis de usar. Não importa a 
aparência de suas escadas pois os nossos elevadores 
de escada são compactos e podem ser instalados em 
qualquer lugar. Também é possível instalar a 
cadeira elevatória Handicare nas escadas mais 
estreitas, mantendo o espaço necessário para poder 
subir ou descer as escadas.

As cadeiras elevatórias Handicare são fabricadas 
com os materiais da mais alta qualidade, 
cuidando ao máximo de todos os detalhes, o que 
torna a cadeira elevatória Handicare uma 
verdadeira solução para a sua independência. 
Continue viver em sua casa sem riscos que as 
escadas normalmente representam. Uma cadeira 
elevatória permite-lhe ter liberdade de 
movimentos e tranquilidade. É uma experiência 
que os nossos clientes satisfeitos vivem todos os 
dias.

CONFORTO
Todos os nossos elevadores de 
escadas têm um assento 
confortável com braços e cinto de 
segurança.

PERSONALIZAÇÃO 
Cada cadeira elevatória nasce com um 
guia personalizado, concebido 
especificamente para a sua escada.

FÁCIL DE USAR
A cadeira elevatória é operada com 
um joystick ergonômico.
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A FreeCurve 
da Handicare
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CONTROLO REMOTO
Os controles serão instalados em cada andar para 
que possa chamar o elevador de escada onde quer 
que esteja.
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HandiCare 
FreeCurve

COMPACTA E DOBRÁVEL 
A cadeira elevatória pode ser dobrada para não 
obstruir um corredor ou uma porta, ocupando o 
mínimo espaço .



NUESTRO ORIGINALACTIVESEAT
Este sistema te ayuda a sentarte y levantarte
suavemente desde tu salvaescaleras, eliminandola
tensión en tusmúsculos y articulaciones.

¡PRIMERO LA SEGURIDAD!
Simplemente utilizandoun botón, puedes abrir y
cerrar el reposapiés. El reposapiés está iluminado
para evitar tropezarcuando hay poca luz,como
puede ocurrir en un pasillo o en un trastero.
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ESPAÇO
Uma vez instalada, ainda terá espaço 
suficiente ao longo das escadas para subir 
e descer.

As vantagens das 
cadeiras elevatórias 
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Sensores de Segurança
A cadeira está equiparada com os 
sensores de segurança que a bloqueiam 
sempre que encontram um obstáculo.
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Giro automático
Pode girar o assento da sua cadeira para que 
possa subir e descer da cadeira com total 
segurança. Isto pode ser feito de forma 
manual e automatica.

ActiveSeat
Esta solução única e patenteada 
ajuda-o entrar e sair da cadeira 
suavemente.

Trilho dobrável automático
Para evitar bloquear ou obstruir a parte 
inferior das escadas está disponível um trilho 
rebatível automático com sistema de 
segurança.
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O proposito da Handicare é atender o cliente de qualquer necessidade. 
Isso explica como somos líderes na construção de elevadores de escadas 
para os condomínios com muitas cadeiras já instaladas e clientes 
satisfeitos. Os nossos designers pensaram nas necessidades específicas das 
pessoas que precisam de uma cadeira elevatória instalada num 
condomínio.

• Equipamento tem chaves que permitem o uso exclusivo 
da cadeira elevatória para as pessoas que participaram da 
compra.

• A cadeira elevatória pode parar em cada andar.

• Não bloqueia as escadas se houver falha de luz no prédio. 

• As nossas cadeiras elevatórias Handicare Freecurve 
percorrem até 45 metros de comprimento.

• Com as novas baterias de lítio de 20 Ah, podemos 
garantir um alcance de 700 metros sem necessidade de 
carga. 

Mora num 
condomínio?
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Contacte-nos: Os nossos comerciais vão ajudá-lo em 
todos os procedimentos que terá de seguir com os 
administradores e moradores do condomínio. 
Lembramos que independentemente do que for 
decidido na reunião do mesmo, tem todo o direito de 
instalar uma cadeira elevatória no seu prédio.

15



Uma cadeira elevatória em 
harmonia com sua casa

É muito importante que o seu elevador de escada combine com a 
decoração da sua casa. Por isso oferecemos-lhe a possibilidade de 
escolher entre diferentes modelos de cadeiras, cores e materiais bem 
como três cores standard.
Não gosta das três cores standard? Por um custo extra pode escolher 
uma cor do seu agrado.
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Branco Castanho Cinza
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Bordeaux Creme Castanho Cacau

Bordeaux Creme Castanho Cacau

Alliance

Elegance

Classic

Bordeaux Bege Petróleo 



Como usar?
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Passo1
Sente-se na cadeira. O nosso Assento Ativo o 
ajudará-lhe a sentar-se gradualmente para 
reduzir o esforço nas articulações e nos 
músculos.

Ao ouvir um “clique”perceberá que o Assento 
Ativo está travado e a cadeira elevatória está 
pronta para ser usada.

Passo 2
Aperte o sinto de segurança. De seguida, 
pressionando o botão pode usar o apoio 
para os pés.

PASO 3
Quando se sentir pronto, use o 
comando para mover a cadeira 
elevatória.



“Nunca pensei que 
fosse tão fácil de usar!"

19

Passo 4
Mantenha o botão pressionado durante 
todo o percurso. 

Passo 5
Por ultimo, espere confortavelmente que o 
elevador de escada chegue ao andar 
desejado, desaperte o cinto de segurança e 
desça do elevador de escada. O sistema 
Active Seat também o ajudará-lhe sair da 
cadeira.
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Infelizmente ficou evidente que é cada vez mais 
difícil para os meus pais morar em casa deles 
devido às escadas. Eles nem sempre querem admitir 
essas dificuldades, mas eu tinha muito medo e 
muitas vezes não conseguia dormir tranquilamente 
à noite por causa disso. Eu observava que a minha 
mãe subia e descia as escadas com muita 
dificuldade e não parava de pensar que ela poderia 
ter caído.

Uma amiga minha disse-me que os pais dela estão 
muito satisfeitos com a cadeira elevatória 
Handicare. Visitei o site e descobri que poderia ser 
uma boa solução para meus pais também. Parei em 
casa dos meus pais para tomar um café e falar sobre 
o elevador de escadas. No início eles hesitaram mas  
prometeram pensar sobre isso.

Quero o melhor 
para os meus pais!

“Felizmente, eles rapidamente marcaram uma reunião com um 
técnico da Handicare. Foi um prazer ver que ele teve tempo para 
responder a todas as nossas perguntas.
Em muito pouco tempo o elevador de escada foi instalado e 
agora a minha mãe pode subir e descer as escadas em segurança 
e conforto. Agora posso dormir em paz.”
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A sua cadeira 
personalizada

Um vendedor qualificado da Handicare irá visitá-lo para 
discutir as suas preferências e responder as suas perguntas. 
Cada cadeira elevatória é personalizada, o que significa que 
terá uma medição muito precisa das suas escadas.

1
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A Handicare Vision permite-nos mostrar-lhe 
o espaço real que a cadeira elevatória ocupará 
nas suas escadas. Com esta aplicação, 
podemos mostrar-lhe as características das 
diferentes cadeiras.

Para medir com precisão as suas escadas 
usamos o PhotoSurvey3D. Através deste 
moderno sistema de medição podemos 
mostrar-lhe uma imagem tridimensional que 
demostrará como ficará a cadeira em sua 
casa.

Depois de encontrar a solução perfeita, 
vamos fabricar a sua cadeira elevatória. 
Somos nós que desenvolvemos e fabricamos 
as nossas cadeiras elevatórias.

2

3

4
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A instalação
Nas nossas instalações cuidamos do projeto, design e da produção das nossas cadeiras 
elevatórias. Isto permite-nos testá-la antes de chegar à sua casa. Um técnico certificado da 
Handicare instalará a cadeira elevatória numa questão de horas.

Pode fazer o agendamento no horário.

Primeiro será instalado o trilho, depois o 
técnico montará o motor e a cadeira. 
Agora a sua cadeira elevatória está quase 
pronta para uso.

Após a instalação do elevador de escadas, o 
técnico limpará as escadas. Ele dedicará o tempo 
necessário para lhe explicar a maneira correta e 
segura de usar a cadeira elevatória. O técnico só 
vai embora quando o cliente ficará 100% satisfeito 
com o trabalho realizado.

1

2

3
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TEREI QUE FAZER OBRAS EM 
CASA PARA INSTALAR O 
ELEVADOR DE ESCADA 
HANDICARE FREECURVE??

Não! Uma cadeira elevatória Handicare Freecurve 
será instalada por um técnico qualificado que 
adaptará a cadeira as suas escadas.

OS ELEVADORES DE ESCADA 
FREECURVE  HANDICARE  
COMBINAM COM A MINHA 
DECORAÇÃO?

A Handicare oferece-lhe possibilidade de escolher 
entre diferentes modelos, cores e estofos de cadeiras 
que foram especialmente recomendados pelos 
designers de interiores.

O QUE ACONTECE NO CASO DE UM 
CORTE DE LUZ EM MINHA CASA?

Não há motivo para se preocupar. A sua cadeira 
elevatória Freecurve Handicare utiliza as baterias 
integradas para manter-se operacional.

QUAL O PREÇO DA CADEIRA 
FREECURVE DA HANDICARE?

Sendo uma cadeira elevatória totalmente 
personalizada, o preço varia de acordo com a sua 
configuração. Para solicitar o orçamento, entre 
em contato connosco.

FAQ:

Se tiver outras dúvidas, visite nosso site: www.salvatec.pt. Nós 
esforçamos muito para deixar nossos clientes 100% satisfeitos. Estamos 
presentes em todo o Portugal para oferecer o melhor serviço e 
responder às suas perguntas da melhor maneira possível.



Todos os nossos produtos estão cobertos por uma 
garantia. A cadeira elevatória Handicare conta com 
qualidade muito elevada em termos de segurança, 
inovação, conforto e estilo. Garantimos que todos os 
nossos produtos cumprem as melhores e mais rigorosas 
normas de segurança e qualidade.

A Handicare orgulha-se de ter certificados ISO 9001: 2000. 
Além disso, nossos produtos são testados e aprovados por 
entidades de controle independentes como TUV, TNO e 
Liftinstituut.
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Qualidade assegurada



220 132 648
 938 624 072 

in fo@salvatec.pt 
www.salvatec.pt Rua do Chaimite, 683, Armazem 3 4435-025 Porto

ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE


