
Pujaescales per
a escales de
tram corba

Per a una mobilitat lliure i segura a la seva llar triï el confort i

la qualitat de MOUTEC, gràcies a la seva tecnologia única, a

la seva elegància i solidesa, les cadires

pujaescales faciliten la mobilitat domèstica millorant

l’autonomia de l’usuari.

Els pujaescales són de fàcil muntatge i manteniment,

gràcies a la seva gran Cexibilitat s’adapten a cada casa per

tal de salvar una o diverses plantes, la cadira

salvaescala es desplaça per un rail de línia estilitzada que

està Ixat a la vora de l’escala i deixa espai suIcient a altres

usuaris. Es subministren equipades amb els més avançats

sistemes de seguretat complint amb les directives

europees de seguretat vigents.

Freecurve seient Alliance
PUJAESCALES DE GUIA CORBA D’UN SOL RAÏL

CONFORT I QUALITAT

PALANCA DE COMANDAMENT

SISTEMA DE BATERIES

FÀCIL INSTAL.LACIÓ

COMANDAMENT A DISTÀNCIA

Freecurve seient Elegance
PUJAESCALES DE GUIA CORBA D’UN SOL RAÏL

CONFORT I QUALITAT

PALANCA DE COMANDAMENT

SISTEMA DE BATERIES

FÀCIL INSTAL.LACIÓ

COMANDAMENT A DISTÀNCIA

Com funciona l’opció Active?

Seient Elegance / Aliance
PUJAESCALES PER A ESCALES DE TRAM CORBA

 

amb la qualitat de:

I

Edita

 Seient Alliance
Mesures

Van Gogh

Mesures

Rembrandt

A Radi mínim de gir* 720-700 mm 740-720 mm

B Mínim a l’interior del respatller 110 mm 130 mm

C Profundidat del seient 385 mm 385 mm

D Ample mínim plegada Ins a reposapeus 420 mm 440 mm

E Ample mínim oberta Ins a la

vora del reposapeus

640 mm 660 mm

Reposapeus ample 610 mm 630 mm

F Ample reposabraços – extern 565-595 mm 565-595 mm

G Ample reposabraços - intern 435-465 mm 435-465 mm

H Alçada respatller seient 395-415 mm 395-415 mm

I Distància entre reposapeus i

seient

490 mm 490 mm

J Alçada mínima reposapeus 100/125 mm 100/125 mm

Intromissió mínima de la guia en l'escala 170 mm 190 mm

Capacitat de pes màxima 125 kg 125 kg

Algunes de les mesures indicades a dalt depenen de la situació de l’escala en l’habitatge. Per a més

información sobre aquestes mesures i les característiques de la cadira, consulti el manual de venda. Tota la

informació es proporciona de bona fe però no constitueix una garantía. MOUTEC es reserva el dret de

modiIcar els dissenys i especiIcacions sense avís previ.

Edita

  

Alimentació elèctrica 90 V ~ – 240 V

~

Freqüència 50 / 60 Hz

Corrent 1 Amp.

Consum elèctric 360 Watt

Pes màx 125 kg

Velocitat màx. 0,11 m/seg

(variable)

Recorreguts sense necessitat

de recàrrega*

10

ininterromputs

Angle màxim d'inclinació 61 graus

Ample mín. cadira Van Gogh 690 mm

Longitud màx. de la guia 35 metres

*recorregut de 6 metres, amb 125 kg de càrrega amb

un angle d’inclinació

de 61º.

DESCARREGAR FITXA
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DESCARREGAR FITXA

  

Material opcional per al
model Elegance /
Alliance

MOUTEC presenta les bateries Ultra Power en els pujaescales

Freecurve. Aquestes bateries amb una capacitat de 20 Ah, més del

doble de la capacitat dels pujaescales Freecurve, el que permet:

• Realitzar viatges més llargs sense la necessitat de carregar, ideal

per a situacions de múltiples pisos.

• Estar en espera per un període de temps més llarg durant una falta

d’energia

• Completa més recorreguts sense necessitat de recarregar

Free Curve
BATERIES ULTRA POWER DE LITI

 

Edita

Longitud guia Capacitat bateria Possibles metres sense càrrega

< 9 mtr 8 Ah (Estàndard) 180 m

9 - 30 mtr 12 Ah (Extra Power) 235 m

> 30 mtr 20 Ah (Ultra Power) 700 m

CARACTERÍSTIQUES BATERIES LIFEPO4

La cadira Active és un altre exemple de com MOUTEC realment

facilita la vida quotidiana. Aquesta opció única, que normalment

només està disponible en cadires de luxe, ara també està disponible

en la cadira Elegance i Alliance. El sistema patentat de la cadira

Active, dissenyat en col·laboració amb ergoterapeutas i

Isioterapeutes, secunda suaument els seus moviments en

asseure’s i posar-se dempeus.

Cadira Active
LA NOVA CADIRA EXCEPCIONAL

 

POSAR-SE DEMPEUS

  Actuï la palanca per a activar el sistema de la cadira Active.

  Posi les mans en els reposabraços i senti l’impuls de suport del sistema de

la cadira Active.

  La cadira dóna suport al seu moviment Ins que estigui dret.

  La cadira Active romandrà en una posició aixecada, llista per a donar-li

suport quan es vulgui asseure.

ASSEURE´S

  Col·loqui els braços en els reposabraços i assegui’s suaument.

  El sistema de la cadira Activi li donarà suport Ins que estigui en una

posició còmodament asseguda.

  Amb un clic, el mecanisme de seguretat bloqueja la cadira per a permetre

que el pujaescales es pugui desplaçar.

Demaneu
Informació

V Truqueu al 93 803 68 34

_ Av. Andorra 5-7 Local 1 08700 Igualada BARCELONA

x Dilluns – Divendres 8AM -13PM 15PM-18PM

Nom i Cognoms*

Email*

Missatge

Enviar

SOLUCIONS DE MOBILITAT

Av. Andorra, 5-7  Local 1· 08700 IGUALADA (BCN)

info@moutec.com

Subscribe to newsletter '

PRODUCTES

CADIRES

Seient Style

Seient Smart

Seient Elegance/ Alliance

Seient Classic

PLATAFORMES

GTL30

GTL20
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