Cadeira de Rodas
para descida de escadas
em emergências
por pessoas com
necessidades especiais

Solução única e surpreendente
Numa situação de emergência - quando os elevadores não estão
funcionando - descer pelas escadas é fácil para ,maioria das pessoas,
mas é uma condição extremamente di cil e muitas vezes até
impossível para as pessoas portadoras de necessidades especiais
ou com outras incapacidade sicas para a descida, como uma
gravidez, uma fratura nos membros inferiores, idade avançada.
A
é hoje a melhor solução para a
re rada pelas escadas das pessoas incapacitadas de desce-las.

Seu projeto, considera o mais completo para a ﬁnalidade,
permite que um único operador, sem qualiﬁcações especiais,
desça as escadas com o ocupante pesando até 135 kg, em
completa segurança e total estabilidade, graças ao exclusivo e
inovador sistema de ‘‘correias deslizadoras’’ que em contato
com os degraus promovem uma ação con nua de tração e freio,
automa camente ajustada ao peso do ocupante, permi ndo
uma descida fácil, rápida, seguras e sem trancos.

equipamento prioritário de segurança
O inves mento na instalação da Evac-Chair nos edi cios, shopping
centers, hospitais, hotéis, escolas e universidades, veículos de
resgate e salvamento e outros locais com escadas, garante uma
série de bene cios simultâneos:
• Evita que a re rada pelas escadas de pessoas que não podem
desce-las, com a u lização de métodos inadequadas, seja a
causa de acidentes graves ou demora na evacuação.

• Faz com que as pessoas com necessidades especiais se sintam
mais conﬁantes e protegidas.
• Promove a imagem da organização, aos disponibilizar um
equipamento que realmente atende as necessidades de
segurança.
• Reduz os riscos de processos judicias contra as empresas
proprietárias e os gestores das ediﬁcações.

Caracterís cas Técnicas da
• MONTAGEM RÁPIDA: em segundos a cadeira é montada e está
pronta para o uso.

• ASSENTO EM PVC NYLON: alta resistência e facilidade para a
limpeza.

• LEVE e RESISTENTE: pesando apenas 10 kg, transporta pessoas
com até 135 kg.

• LONGA VIDA: é construída em duralumínio e reves da de PVC.

• SEGURANÇA: possui 2 cintos de segurança, que prendem
ﬁrmemente o corpo e a cabeça da pessoa assis da.

• TECNOLOGIA INOVADORA e TESTADA: mais de 100.000
em uso no mundo inteiro, tendo sido
inclusive u lizadas em larga escala nos prédios do WTC de
New York, na tragédia do 11 de Setembro de 2001.

• INSTRUÇÕES DE USO CLARAS E VISÍVEIS: impressas nas costas
do assento, facilitam a u lização.

• ACESSÓRIOS: Suporte de parede, capa protetora e placa
sinalizadora fotoluminescente.
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