
Cadira Salvaescales CAPRI
SEGURETAT

Gràcies a la rotació del seient, 
facilita tant l'embarcament com el desembarc 

en la sortida i en l'arribada.

ADAPTABILITAT
Amb la seva guia monotub es pot adaptar a qualsevol mena d'escales, 

ja siguin de cargol o escales en les quals l'espai d'aparcament 
ja està ocupat per una porta.

ELEGÀNCIA
És una cadira de gran personalitat 

que ofereix el seient més confortable del mercat.

✔ Comandament de moviment: és un Joystick ergonòmic, un simple gest et permet accionar el seient de la 
cadira salvaescales. 

✔ El Joystick pot muntar-se en el reposabraços dret o esquerre, segons prefereixi la persona que ho utilitzi.

✔ Sensors de seguretat: situats sobre els reposapeus i sobre el carro, detenen suaument la cadira 
salvaescales en el cas d'obstacles en les escales (sistemes antixoc i anticisallament, és a dir anti-tall).

✔ Cinturó de seguretat és fàcil d'usar i ergonòmic.

✔ Replegable en un únic i simple gest. Permet plegar simultàniament el seient pujaescales, el segon 
reposabraços i la plataforma reposapeus, sense necessitat d'inclinar-se.

✔ Seient giratori: Disposa d'un còmode comandament que, a l'ésser pulsat, permet fer girar el seient a l'inici i 
a la fi del recorregut per pujar i baixar de forma fàcil, còmoda i segura.

✔ Comandament a distància a infrarojos: sense necessitat de cables es pot trucar tant al pis inicial com al pis 
d'arribada. 

✔ La bateria es recarrega contínuament i assegura el seu ús fins i tot en cas de tall de l'electricitat.



garuaccesibilidad.com

Des de GARU li oferim una àmplia gamma de solucions per a suprimir totes aquelles barreres arquitectòniques tant exteriors com interiors que dificulten l'accessibilitat de les persones 
més grans i/o persones amb mobilitat reduïda.

Les escales, desnivells prolongats o diferència d'alçades no tenen, ni han de suposar un problema en la nostra societat.

A GARU busquem la satisfacció dels nostres clients aportant-los consells arquitectònics per a la plena adaptació de la plataforma al seu entorn, així com assessorament en el color, les 
dimensions o altres possibilitats que el producte pugui oferir-los.

El model CAPRI està fabricat sota les més estrictes normes de producció.

Cadira Salvaescales CAPRI

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Diàmetre de la guia
Distància des de l'exterior (sòcol 30 mm)
Mida de la màquina amb plataforma tancada
Mida de la màquina amb la plataforma oberta (bisellada)
Mida de la màquina amb la plataforma oberta (estàndard)
Distància entre la plataforma i el seient
Distància entre la plataforma i la part superior de l'espatller
Distància entre els recolzabraços (internament)
Distància entre els recolzabraços (externament)
Distància entre el suport i la paret
Profunditat del seient
Distància entre la part superior de la plataforma
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