
Cadeiras elevatórias mono guia 
LiftSlider Evereste | Himalaia | Himalaia Plus



Os beneficios de uma cadeira 
elevatória LiftSlider
Handicare Stairlifts produz e instala elevadores de 
escada há mais de 125 anos e tem milhares de 
utilizadores satisfeitos, em todo o mundo. As 
constantes inovações tornam os equipamentos mais 
confortáveis, seguros e silenciosos. Um elevador de 
escada LiftSlider não é apenas eficiente mas também 
bonito, integrando-se em qualquer casa e interior 
graças a uma variedade de assentos, guias e cores.  
A sua elevada qualidade torna-os um valor seguro. 

Terá independência na sua casa, com design e 
máxima segurança, por um preço acessível. Com 
um baixo investimento manterá a sua mobilidade e 
poderá continuar a habitar a sua casa de sempre. 
Soluções como dormir no andar de baixo ou mudar 
de casa pertencem ao passado.
A Cadeira elevatória LiftSlider dar-lhe-á  conforto e  
segurança.

LiftSlider Evereste 
Curvas pelo exterior

Uma solução perfeita para cada 

LiftSlider Himalaia   
Curvas pelo interior

escada
Handicare tem soluções para todas as escadas. 
Todas as cadeiras LiftSlider partilham as mesmas 
características: fáceis de usar, silenciosas e 
funcionais. Com os diversos modelos somos 
capazes de instalar uma cadeira em todo o tipo de 
casa e proporcionar uma utilização confortável e 
segura, mesmo nas escadas mais complicadas. O 
seu desenho compacto deixa ainda bastante 
espaço para os outros utilizadores da escada.

LiftSlider Himalaia Plus 
Para vários pisos



Handicare Rembrandt
For the inside curve

Handicare Van Gogh
For the outside curve

Handicare Vermeer
For multiple floors

“A minha cadeira 
LiftSlider fica muito bem 
na escada estreita da 
casa e ainda deixa 
espaço suficiente de 
passagem. Ficou perfeita 
e é muito fácil de usar, 
tanto assim é que a 
utilizei de imediato. 
Estou muito satisfeito 
com o silêncio e conforto 
e sinto-me de novo em 
segurança. É algo que 
deveria ter adquirido 
anos antes." 
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Características

1: Controlo remoto

Com uma leve pressão 
nos botões a cadeira 
está sempre ao seu 

alcance.

Comando de fácil uso, 
pode ser colocado no 

braço direito ou 
esquerdo.

3: Chave

Liga e desliga a cadeira 
podendo ser retirada 
para prevenir uso não 

autorizado.

4: Cinto segurança

Para a sua 
protecção e 
segurança.

5: Cores de guia
A guia está disponível 

em três cores para 
integrar a sua decoração. 

Por um custo adicional 
pode ser pintado em 

outra cor RAL.  



Elegance

Classic

Alliance

BORDEAUX BORDEAUX 

BORDEAUX 

*

Um assento para todos os interiores.
As cadeiras elevatórias LiftSlider oferecem-lhe uma gama de diferentes tipos de assentos, cada 
um deles disponível em várias cores. Ao seu dispôr uma completa escolha, em termos de 
conforto e estilo para integrar na sua habitação.

Estofo Cores* Estofo Cores*

VERMELHO                      VERMELHO                      

CREME                     CREME                     

CASTANHO CASTANHO 

O assento Elegance tem um estofo suave 
que oferece uma combinação harmoniosa 
entre um design elegante e conforto.

A imitação de pele combinada com a madeira dá 
ao assento Alliance um aspecto luxuoso. 
Verdadeiramente um assento que se integra em 
qualquer interior. 

Girando o assento

Estofo Cores*

ANTRACITE             

Para que se sente ou levante em segurança, o assento da 
sua cadeira gira no sentido do patamar da escada. Esta 
operação pode ser efectuada manualmente empurrando a 
alavanca existente por baixo do assento.
Os assentos Classic, Elegance e Alliance podem ser 
fonecidos com uma opção de rotação motorizada. Esta 
opção permite que o assento gire
automáticamente quando           
alcança o cimo das escadas
e é accionada
pelo joystick.

VERMELHO            

BEGE

O best-seller assento Classic tem uma 
textura de pele atractiva. Fabricado em 
poliuretano anti-derrapante, está feito 
para resistir a um uso intensivo e muito 
fácil de limpar. 

As cores aqui mostradas podem variar ligeiramente.



Guia rebatível
Com acabamento perfeito, 100 % feito á medida … 

e ainda rápidamente instalada em sua casa. 
Durante uma visita informal, iremos explicar-lhe, ao 
detalhe, todas as características da sua cadeira 
LiftSlider. 

Para evitar qualquer 
obstrução ao fundo das 
escadas, onde possa 
existir uma porta ou 
corredor, existe a opção de 
rebatimento automático da 
guia. 

Projectada para poupar espaço

Os braços e o poisa pés 
podem ser fácilmente 
rebatidos. Desta forma se 
maximiza o espaço 
disponível na escada.Cada cadeira LiftSlider é desenhada 

exclusivamente para a sua escada. Utilizamos o 
avançado sistema PhotoSurvey para efectuar 
rigorosas medições e onde temos todas as 
opções disponíveis para assegurar a melhor 
integração na escada da sua casa.



O conforto LiftSlider
Poisa Pés mecanizado e iluminado Assento activo

Para um maior conforto e segurança, nos 
assentos Classic, Elegance e Alliance, poderá 
escolher a opção de rebatimento motorizado do 
poisa pés o qual integra igualmente iluminação. 
Com esta opção poderá fácilmente rebater o 
poisa pés pressionando um simples botão.
A iluminação LED torna a sua utilização ainda 
mais segura de noite.

A opção de Assento Activo torna a operação de 
sentar e levantar muito mais fácil. Funciona 
como uma cadeira assistida. Puche a manivela 
e sentirá o suporte que o assento lhe oferece 
enquanto se levanta ou senta.

Opção para escadas estreitas Ligação Voz

Se tiver uma escada estreita, ou flexão limitada 
do joelho, esta opção é a solução para si. A Turn 
& Go combina a rotação motorizada do assento 
com a possibilidade de efectuar o percurso com 
um ângulo de 70º. Com o Turn & Go pode-se 
instalar a cadeira em escadas com largura de 69 
cm. Pode assim evitar os inconvenientes e custos 
de maiores adaptações.

Não seria bom poder contactar a sua familia, ou 
amigos, directamente da sua cadeira elevatória 

se deles necessitar ? Com o sistema de 
Ligação Voz um equipamento de comunicação 
é integrado na cadeira. Em caso de emergência 
pode pressionar o botão de alarme, o sistema 
irá efectuar uma chamada para os números pré-
programados e poderá assim comunicar por 
intermédio da cadeira elevatória.
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Fazendo o seu dia-a-dia mais fácil
Handicare Vision: um sistema 
3D que lhe mostra como a 
cadeira fica na sua escada.
Para lhe proporcionar a melhor escolha possível 
podemos mostrar-lhe uma previsão 3D da gama 
de cadeiras LiftSlider integrada na sua escada.
Vision é uma aplicação especial que foi desenvolvida 
para lhe mostrar como uma cadeira elevatória se 
integra nas suas escadas e assim ajudá-lo a tomar a 
decisão mais correcta.

Qualidade e segurança
Todos os nossos produtos são instalados e entregues  

com uma garantia de 2 anos.

Os nossos elevadores de escada apresentam altos 
níveis de qualidade em termos de segurança, 
inovação, conforto e design. Todos são testados e 
aprovados por entidades independentes. Assim 
asseguramos-lhe que todos os produtos têm os 
mais altos níveis de qualidade e segurança.

Experiência

Experiência a servir pessoas ... e os nossos 
equipamentos vêm fazendo isso mesmo há 125 
anos.

O website Rocargo Tecnomobile Com perfeição técnica, soluções inteligentes, e 
aplicações seguras, as inovações Handicare 
proporcionam, não apenas um maior conforto, mas 
também atractivas cadeiras elevatórias ao seu gosto. 

Por favor leia o código QR 
e visite o nosso site. Qualidade de topo em todos os aspectos fazem das 

cadeiras LiftSlider um valor seguro para uma maior 
independência em sua casa. Muitos utilizadores 
satisfeitos experimentam-no diáriamente.

Sede:
Rua Conde da Ribeira Grande Z.I. 
Quinta do Mocho Apartado 110 
2001-902 Santarém
Tel: 243 359 017

Filial Norte:
Rua do Castanhal, Lote 20 
Z.I. Maia I - Sector 2 
4475-122 Gemunde
Tel: 229 417 460

email: rocargo@rocargo.pt

www.rocargo.pt
Por favor tome nota de que as cores poderão variar ligeiramente das mostradas neste 
folheto. Toda a informação é fornecidade de boa fé mas não constitui uma garantia. 
Handicare e Rocargo Tecnomobile reservam o direito de alterar especificações e design 
sem aviso prévio.




