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2000

PÁG 4
POSSO POUPAR ENERGIAS
“A cadeira de escada ajuda-me a 
ser um melhor avô.

UMA CADEIRA PARA 
TODOS OS INTERIORES
“A cadeira integra-se perfeitamente na 
decoração da minha casa.”

PÁG 6

Fazendo o seu dia-a-dia mais fácilA Rocargo Tecnomobile é um parceiro Handicare. 

A Rocargo Tecnomobile faz parte da sua  rede mundial de parceiros 
especializados em acessibilidade. Apenas com poucas questões  
pode identificar o tipo de cadeira que melhor servirá as suas  
necessidades recomendando-lhe a melhor solução para o  
presente e futuro.

Por forma a podermos informar um custo exacto para a melhor 
solução possível necessitaremos de visitar a sua casa para 
efectuar uma total medição e prestar todas as informações 
necessárias. Este trabalho é completamente gratuito e sem 
qualquer compromisso.

Para solicitar uma visita de avaliação gratuita e sem compromisso 
por favor contacte-nos. 

O parceiro Handicare perto de si:

Sede:
Rua Conde da Ribeira Grande-Apt.110 
Zona Insdustrial Quinta do Mocho 
2001-902 Santarém

Delegação Norte:
Rua do Castanhal, Lote 20
Zona Industrial Maia I - Sector 2
4475-122 Gemunde

Sede:          243 359 017
Del Norte:   229 417 460

) rocargo@rocargo.com

< www.rocargo.pt

Tenha em atenção que as cores podem variar ligeiramente das mostradas. Todas as informações são dadas de boa fé mas não constituem garantia. A Handicare 
recerva o direito de alterar desenhos e especificações sem aviso prévio. 



A Handicare 2000
A Rocargo Tecnomobile tem uma solução para todas as 
situações e escadas.
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Todas as nossas cadeiras de escada são 
silenciosas, seguras e de fácil utilização. Não 
importa como é a escada, as nossas cadeiras 
são compactas e adaptáveis. Mesmo nas 
escadas mais estreitas, depois da instalação, 
fica espaço suficiente disponível para a sua 
utilização normal.

Alta qualidade em todos os aspectos torna a 
cadeira Handicare um verdadeiro aliado para a 
sua independência. Ela permite-lhe continuar a 
viver na sua própria casa, livre dos riscos 
associados às escadas. Uma cadeira de escadas 
dá-lhe liberdade de movimentos e paz de 
espírito. Muitos dos nossos clientes vivem essa 
experiência diáriamente e com satisfação.

CONFORTO
Os confortáveis assentos das 
nossas cadeiras estão equipados 
com braços de apoio e cinto de 
segurança.

FÁCIL DE USAR 
Ergonómico e de uso intuitivo, o 
joystick opera a cadeira com 
suavidade.

ADAPTÁVEL
Cada guia é desenhada e fabricada 
para se adaptar à sua escada, 
assegurando o maior espaço 
possível para os outros utilizadores 
da escada. 
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Uma vez chegado ao topo das escadas,  

você pode girar o assento na direcção do 

patamar superior por forma a sair com  

facilidade e em segurança.

Esta operação pode ser automatizada  

como opção. Simplesmente mova o  

joystick na direcção de subida e o  

assento girará automáticamente.

Safety stop
The stairlift is fitted with safety sensors 
that will stop the lift whenever it runs 
into an obstacle.

Space
Once installed, there will still be 
enough free space on the stairs to 
walk up and down safely.

Capacidade de transporte
A capacidade limite na cadeira 2000 é 

de 115 kg. Como opção pode ser  

aumentada para 137 kg.

The advantages  
of your stairlift 
With its many features, the Handicare 2000 stairlift  
will be a valuable addition to your home. 
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Rebatimento automático 
da guia
Se existe espaço limitado ao fundo das 

escadas ou se a guia bloqueia um  

corredor ou uma porta, pode escolher a 

guia com rebatimento automático.

137kg

Assento giratório



FIM E INÍCIO DO PERCURSO
O início e o fim da guia pode ser ajustado à sua 
preferência pessoal ou situação. 

CONFORTO E SEGURANÇA
O rebatimento mecanizado do poisa pés elimina a 
necessidade de se baixar para efectuar essa 
operação. Segurança e conforto assegurados.
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A Handicare 2000

COMPACTA E REBATÍVEL
Rebata a cadeira quando não está em uso para 
libertar espaço na escada ou corredor.

COMANDO REMOTO
Dois comandos remotos estão incluidos para que 
possa enviar ou chamar a cadeira com o simples 
pressionar de um botão.



FIM E INÍCIO DO PERCURSO
O início e o fim da guia pode ser ajustado à sua 
preferência pessoal ou situação. 

CONFORTO E SEGURANÇA
O rebatimento mecanizado do poisa pés elimina a 
necessidade de se baixar para efectuar essa 
operação. Segurança e conforto assegurados.

4 5

A Handicare 2000

COMPACTA E REBATÍVEL
Rebata a cadeira quando não está em uso para 
libertar espaço na escada ou corredor.

COMANDO REMOTO
Dois comandos remotos estão incluidos para que 
possa enviar ou chamar a cadeira com o simples 
pressionar de um botão.



Uma cadeira de escada 
para todos os interiores 

Naturalmente que é importante que a sua cadeira de 
escada complemente e integre a decoração da sua 
casa. É por isso que lhe oferecemos a possibilidade de 
escolher entre diversos modelos de assento com várias 
cores de estofo e três cores diferentes para a guia.
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CINZENTO METÁLICO CASTANHO CINZENTO CLARO

If you have a narrow staircase or problems with your knee or hip joints and 
cannot sit down, the Smart Perch seat is an ideal choice for you. The raised 
seat and the reduced seat depth allow you to use the lift in a standing position 
while being secured by a seatbelt. 

IVORY
WHITE

CHERRY 
RED  

Style Seat

VANILLA 
BEIGE

Smart Perch Seat

RUBY CACAO SAND SAPPHIRE SLATE JADE

SAND

Simplicity Seat

Smart Seat

RUBY CACAO SAND SAPPHIRE SLATE JADE



A stairlift to co-ordinate 
with every interior

Of course it is important that your stairlift complements 
the rest of your home décor. That is why we offer you the 
chance to choose from four seat styles with different types of 
upholstery and three standard rail colours.
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GUN METAL BROWN LIGHT GREY

 Se tiver problemas com os seus joelhos, ou nas articulações da anca, e não se 
puder sentar, o assento Smart Perch é a escolha ideal para si. A sua posição 
elevada e a pouca profundidade permite-lhe usar a cadeira em pé e colocando 
o cinto de segurança.

BRANCO VERMELHO

Assento Style

BEJE

Assento Smart Perch

VERMELHO CASTANHO CREME AZUL CINZENTO VERDE

CREME

Assento Simplicity

Assento Smart

VERMELHO CASTANHO CREME AZUL CINZENTO VERDE
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