
Cadires Salvaescales INFINITY RECTA - CURVA

ELEGÀNCIA
Disseny que complementa qualsevol entorn i cobreix totes les necessitats.

Amb l'excel·lència com a estàndard, ens adaptem a qualsevol usuari amb la nostra
immillorable varietat d'extres.

DISSENY
La cadira salvaescales INFINITY ha estat dissenyada utilitzant l'última tecnología 

amb  modelatge CAD 3D.
Això vol dir que quan adquireix un salvaescales INFINITY, aquest ha estat

específicament dissenyat per complir totes les seves necessitats personals.

CONFORT
Fiabilitat i tranquil·litat són un estàndard en INFINITY.

✔ Seient dissenyat ergonòmicament

✔ Opcions de gir del Seient Manual o Automàtic

✔ Palanca Vinculada al reposapeus

✔ Clauer electrònic

✔ Palanca de control ergonòmica i de fàcil ús

✔ Cantonades de seguretat sensible

✔ Cinturó de seient

✔ Alimentació per bateries

✔ Opcional  "Pes extra”

✔ Arrencada suau



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 INFINITY està fabricat sota les més estrictes normes de producció.

Cadires Salvaescales INFINITY RECTA - CURVA

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
CÀRREGA MÀXIMA 125KG (PE 160kg)
TIPUS DE CONTROL Joystick Flexible
ALIMENTACIÓ  2 Punts de càrrega automàtica
SISTEMA D'ALIMENTACIÓ AMB SUPORT   Si
COMANDAMENTS A DISTÀNCIA   2 per unitat
ANGLES D'ESCALA MIN / MAX   0 ° -52 °
PLEGAT DEL REPOSAPEUS Manual amb palanca vinculada
GIR DE SEIENT Manual o Motoritzat
TAPISSERIA ELEGIBLE  Si (Beix estàndard)
CINTURÓ DE SEGURETAT   Estàndar / Retràctil (opcional)
COLOR DE RAIL ELEGIBLE   Tots els colors RAL són elegibles
CANVI DE MÀ DEL EQUIP Si (mitjançant kit d'adaptació)
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Opció de reconfiguració
de l'acoblament del braç

per escales estretes,
oferint un ràdi de gir

extremadament més baix fins a 684mm


