Cadeiras
para subir
escadas

Inglaterra

Sofia

escadas retas

“Facilitando o seu dia a dia”

Modelo Sofia, possui o encosto mais alto e é a solução ideal para
escadas retas. Pode ser utilizada em qualquer nível de escada.

Controles da Cadeira
Movimente a sua cadeira de
um extremo a outro da
escada apenas pressionando
o controle.
2

Assento giratório
Giro opcional no inicio do
percurso.

Dobrável
Quando a cadeira não está
em uso, pode ser fechada
permitindo livre acesso.
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Solus

escadas retas

“O design mais versátil do mundo”

Modelo Solus, confortável e seguro, é o mais novo design da
Stannah para escadas retas.

Controles Remotos
Controles remotos estão
dispostos no início e no final
da escada.
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Assento Giratório
Ao final do percurso é
possível girar a cadeira
saindo totalmente da escada
para sua maior segurança.

Dobrável
Quando a cadeira não está
em uso, pode ser fechada
permitindo livre acesso.
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Sofia 260
escadas curvas

“Conforto e segurança”

Modelo Sofia 260, a modernidade da Stannah para escadas
curvas com assentos confortáveis de alta qualidade.

Versatilidade
O modelo Sofia 260 pode
ser instalado pelo lado
direito ou esquerdo da
escada.
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Acesso Plano
A cadeira tem acesso à área
plana após o final do trajeto.

Cinto de Segurança
Trajeto tranquilo e seguro.
Com apenas uma das mãos
você destrava o cinto de
segurança.
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Solus 260
escadas curvas

“Equipamento de última geração”

Eficiente e compacto o modelo Solus 260, possui um design
versátil criando um ambiente moderno para escadas curvas.

Alta Tecnologia
Projetada com a mais alta
tecnologia, oferece
comodidade e segurança
em todo o percurso.
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Controles Remotos
Movimente a sua cadeira de
um extremo a outro da
escada apenas pressionando
o controle.

Compacta
A cadeira, mesmo estando
dobrada, pode ser enviada
para baixo ou para cima da
escada.
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Stannah 320
escadas retas

“Especialmente para áreas externas”

Completa e resistente, o modelo Stannah 320 é revestido com
acabamento especial para o contato com a natureza.

Áreas externas
Equipamento totalmente
resistente à qualquer tipo
de contato externo, seja
chuva ou sol.
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Praticidade
Uma capa protege a cadeira
da chuva deixando o assento
sempre pronto para o uso em
qualquer condição do clima.

Dobrável
Quando a cadeira não está
em uso, pode ser fechada
permitindo livre acesso.
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Controle, segurança e praticidade

Acessibilidade com tecnologia

Descubra tudo o que elas podem fazer por você

Design versátil proporcionando perfeita integração

Controles
Para o seu funcionamento possui 3
controles, um no apoiador do braço
e dois controles sem fio.

Trilho Retrátil
O trilho da cadeira possui uma
dobradiça, não obstruindo portas
ou passagens próximas a escada.

Chaves de Segurança
Os modelos Stannah possuem chave
de segurança que bloqueiam a sua
utilização.

Cinto de Segurança
Com apenas uma das mãos você
trava ou destrava o cinto de
segurança. Trajeto tranquilo e seguro.

Assento Giratório
Com uma simples operação o
assento gira, possibilitando maior
segurança na descida da cadeira.
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Sensores de Obstáculos
As cadeiras possuem um sistema
especial de segurança, durante todo
o trajeto, caso a sua cadeira encontre
alguma obstrução no caminho,
sensores proporcionarão uma parada
suave e segura.
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Dimensões Modelos Sofia e Solus
ESCADAS RETAS

Medidas em milímetros e polegadas

Opções de estofamento e trilhos
ESTOFAMENTO EM COURO
Feito a partir do couro escocês da melhor qualidade.

Slate

Cream

Cocoa

Oyster

Black

ESTOFAMENTO EM TECIDO
Feito a partir de uma mistura de lã e tecido protegidos de manchas.

Blue

Dimensões Modelos Sofia 260 e Solus 260
ESCADAS CURVAS

Medidas em milímetros e polegadas

Red

Green

Stone

Mustard

ESTOFAMENTO EM VINIL
Opções para facilitar a limpeza.

TRILHOS - ESCADAS RETAS

Sand

Lavender

Silver

Bronze

Nut Brown

Ochre Brown

TRILHOS - ESCADAS CURVAS

Pearl
(acabamento
padrão)
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Window Grey

Jet Black

Beige
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