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CURVA

Conforto 
Personalizado



Fabricada sob medida,  
para uma deslocação suave

Especificações da cadeira

• Ultra-fina, com carril duplo em aço
• Deslocação suave e silenciosa, de qualidade
• Controlo por joystick ergonómico
• Curva interna apertada com um raio

de 200mm
• Encaixa-se firmemente à escada
• Cadeira ergonómica revolucionária
• Painel de diagnóstico digital no apoio

de braços
• Controlo remoto
• Cinto de segurança retráctil
• Adequada a utilizadores com um peso

de até 120kg

Caraterísticas opcionais 

• Rotação automática e apoio para os pés
• Apoio para os pés interligado por alavanca
• Protecção do apoio para os pés
• Controlo remoto por radiofrequência
• Cadeira Bariatric Curva disponível para

utilizadores com um peso de até 160kg

Joystick Ergonómico

Movimento giratório

Painel de diagnóstico digital

Assento com almofada 
ergonómica
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Encosto ajustável
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Conforto  
personalizado
A cadeira elevatória Platinum Curva é 
fabricada à mão no Reino Unido de 
acordo com as medidas exactas da sua 
escada e totalmente ajustada ao tamanho 
e forma do corpo do utilizador. 

As viragens e os cantos não constituem um 
problema para a sua cadeira Curva, uma vez 
que o carril é projectado à medida de cada 
escada. A Platinum Curva proporciona-lhe 
uma deslocação suave, segura e confortável 
e liberdade de circulação em sua casa.

Além disso, o design compacto da 
cadeira elevatória Curva e o carril montado 
no chão significa que a cadeira ocupa o 
mínimo espaço possível, não interferindo 
com a decoração da sua casa.

Não existe melhor opção do que a Platinum 
Curve para escadas com curvas.

.
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Rebater os braços, o assento e o apoio 
para os pés e a sua cadeira elevatória 
Curva está pronta para ser utilizada. 

No painel de diagnóstico digital surgirá a 
indicação “Platinum”, o que significa que 

a cadeira está pronta a ser utilizada.

1

Cinco passos simples  
para vencer uma escada
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No momento da instalação, a sua  
cadeira elevatória Curva será adaptada 

ao seu tamanho e à forma do seu  
corpo, por isso tudo o que precisa de 
fazer é apertar o cinto de segurança, 

recostar-se, relaxar e apreciar a viagem!

Para utilizar a sua cadeira elevatória 
Platinum Curva, basta accionar o  
joystick ergonómico instalado no 

braço da cadeira e pressionar  
levemente na direcção pretendida.

No topo das escadas, utilize a  
alavanca giratória instalada lateralmente 

(ou alavanca opcional accionada  
electricamente) para fazer girar a cadeira 

e sair em segurança para o patamar.

Quando não estiver a ser utilizada, a 
cadeira elevatória Curva pode  
ser rebatida e estacionada nas  

escadas, deixando o acesso livre para 
os restantes membros da família.

2 3

4 5



www.salvatec.pt

Procure a ergonomia
O assento Platinum ERGO da cadeira elevatória dispõe da mais avançada tecnologia  
disponível no mercado. O assento ERGO adapta-se totalmente ao tamanho e à forma do 
corpo do utilizador e dispõe de inúmeras funcionalidades incorporadas. A cadeira Curva 
vem equipada de série com o assento ERGO.

Joystick Ergonómico 
Controlo total na  
ponta dos dedos.

Fecho de Segurança
Para impedir o uso 
não autorizado da 
cadeira elevatória.

Cinto de segurança retráctil
Segurança adicional  

durante o funcionamento 
da cadeira elevatória.

Painel digital no  
apoio de braços

Diagnóstico em tempo 
real, de fácil leitura.

Almofada ERGO Plus
Máximo conforto para 

utilizadores com as 
pernas mais curtas.

Almofada ERGO 
Standard

Concebida para o 
máximo conforto.

Rebordo com sensor de segurança
Detecta obstáculos e pára a cadeira automaticamente.

Apoio para os pés 
interligado por  

alavanca
Abertura e fecho do 
apoio para os pés 
sem necessidade  

de se baixar.
Funcionalidade  

eléctrica também  
disponível.

Banco traseiro 
ajustável. Permite um 

ajuste retrátil. 
Combinado

Com a cadeira Ergo, 
oferece uma 

configuração de 
escolha múltipla.
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Ergo standard seat Ergo plus seat

Um assento  
centenas de configurações
O assento ERGO é o único assento de cadeira elevatória que pode ser totalmente adaptado 
às necessidades do utilizador no local da instalação. Quando instalado na cadeira elevatória 
Curva, o assento ERGO proporciona um conforto e suporte ímpares a utilizadores com um 
peso de até 120kg (19st).

O assento ERGO foi concebido com mais de 800 configurações, múltiplas posições para 
os braços e encosto, em conjunto com várias opções de movimento giratório, apoio de 
pés e estofos.

Dependendo da altura do utilizador, o espaço necessário para que a cadeira elevatória se 
encaixe de forma segura nas escadas poderá ficar alterado por uma questão de centímetros 
– algo significativo quando se trata de escadas estreitas. Para ultrapassar este problema, o 
assento Ergo dispõe de duas opções diferentes de almofadas.
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ERGOHD A cadeira bariátrica ERGO HD da 
Platinum Curve, oferece-lhe todas as 
características da cadeira ERGO, mas 
com uma maior capacidade de peso de 
até 160 kg.
As cadeiras bariátricas muitas vezes 
sacrificam seu apelo visual por sua 
capacidade de adaptação aos usuários, 
mas não o ERGO HD! O tamanho, forma 
e estética são idênticos ao modelo 
padrão, com todos os mecanismos de 
suporte de sobrecarga inteligentemente 
escondidos dentro do chassi.


