
CADEIRA ELEVATÓRIA  U L T I M A T E

ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE



ULTIMATE - A Melhor Solução 

A Salvatec oferece uma vasta gama das cadeiras elevatórias de alta 
qualidade. Cada cadeira é projetada especialmente para atender às 
necessidades dos seus utilizadores e das suas casas.

Garantimos o maior nível de qualidade, segurança, conforto e 
confiabilidade. Cada elevador de escada é testado em nossa fábrica
aos mais altos padrões antes da entrega.
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A CADEIRA ULTIMATE
Muitos afirmam serem melhores, mas só 
nós somos confiantes o suficiente para 
nos chamarmos assim.

O único no mercado: O “First Step Smart 
Start” do Ultimate é uma solução simples, 
organizada e confiável para contornar um 
trilho chato ou uma dobradiça cara no 
fundo das escadas.

Esta cadeira foi desenvolvida a pensar no 
conforto dos seus utilizadores. 

Com braços, encosto e apoio para os pés 
ajustáveis e controles de braço intercambiáveis, 
o Ultimate oferece uma experiência adaptada 
aos seus desejos e necessidades.
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APOIO DE BRAÇO E 
ENCOSTO AJUSTÁVEIS

CONTROLOS 
PERMUTÁVEIS

PESO- ATÉ

160KG•25ST•352IBS
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PASSO 1
Baixe os apoios de braços e a almofada do assento, 
ligados ao apoio para os pés. Certifique-se que o 
cinto de segurança esteja apertado.

VIAJE COM A CADEIRA ULTIMATE

PASSO 3
Senta-se e desfrute da viagem com a Ultimate, 
levando a sua independência para o próximo 
nível.

PASSO 2
Pressione a tecla de movimento ou o joystick dependendo 

do botão selecionado, na direção que deseja viajar.
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PASSO 4
No topo das escadas, use a alavanca na lateral do 
assento para girar a cadeira ou espere que a 
cadeira vira-se e desça com segurança.

PASSO 5
Uma vez terminada a viagem, levante os apoios 

de braços e o assento, que também elevará o 
apoio para os pés.

“A cadeira elevatória Ultimate foi a melhor experiência que já tive. 
Melhorou e mudou a minha vida…”
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CARATERÍSTICAS

160KG 25ST

120KG 19ST

P L A T I N U M S T A I R L I F T S

Começa no primeiro 
degrau 

Inclinação de 75°

Cadeira ajustável

Escolha de comandos Comandos
intercambiáveis

Ecrã digital

120kg - Peso padrão 
160kg - Peso máximo

Giro automático para 
ambos os lados

O assento ergonômico 
da cadeira Platinum é 
um dos mais avançados 
entre as cadeiras 
elevatórias no mercado. 
Considerando as 
necessidades do cliente, 
podemos oferecer 
muitas opções para a 
cadeira.
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COMEÇA NO 
PRIMEIRO DEGRAU

ROTAÇÃO 
MANUAL OU 
AUTOMÁTICA

INÍCIO
VERTICAL
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O TRILHO DA 

CADEIRA ULTIMATE
A cadeira Ultimate é uma opção para escadas que 
anteriormente não eram aptas para um elevador de 
escadas.

Esta cadeira pode ser inclinada até 75° e tem múltiplos 
raios de curvatura (210mm a 500mm) o que significa 
que o trilho da Ultimate foi projetado para combinar 
perfeitamente com o design das escadas.

O diâmetro do tubo 
é de 80 mm. 
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OPÇÕES DE CARRIL

Inicio das escadas
A pista começa no patamar antes 

das escadas

Fim de escadas
No fim, a carrinha fica 

em stand-by

A guia final
A pista termina quando atinge a 

borda do último degrau.

Primeiro degrau
 O trilho não precisa se 
sobrepor no intervalo

Fim

Opções de início e fim

Curva curta de 90° ou 180° no inicio das escadas

o Permite que o corrimão se enrole, dobrando-se
em uma curva de 90°, seguindo a parede ou uma
curva comprometida no fim das escadas.

Inicio
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CADEIRA ULTIMATE
A escolha da cor é um fator importante para 
design de cadeira. Apoios de braços e encosto 
ajustáveis permitem que a cadeira se encaixa 
perfeitamente em qualquer ambiente.

Com uma opção de carga de peso de até 
160kgs, o Ultimate atenderá às necessidades 
que outros elevadores de escada não podem.
Melhoramos ainda mais a experiência levando a 
tranquilidade para o próximo nível com um ecrã 
digital para o diagnóstico de seu elevador de 
escada em tempo real.

CORES DE TECIDO

CORES PERSONALIZADOS 
DISPONÍVEIS
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Direção das Viagens

A viagem em posição frontal que 
a cadeira elevatória Ultimate 

oferece é a primeira do mercado.

Viaja com 
posição 
frontal

Viaja com 
posição lateral

Viaja com 
posição 

posterior
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ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE

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




