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El premiat pujaescales Flow2 pot considerar-se, sense cap dubte, un dels millors 
pujaescales del món. El Flow2 es fixa sobre la seva escala, no a la paret, el que 
permet una instal·lació ràpida, fàcil i amb una alteració mínima de la seva llar.

Fabricat amb la tecnologia més avançada, Flow2 es pot instal·lar en gairebé qualsevol 
tipus d'escala. El gir automàtic i la tecnologia d'anivellament (ASL) permeten que el 
Flow2 s'instal·li en escales tan estretes com 610mm. Aquesta característica, única a 
Flow2, permet que la cadira giri en moviment, el que la converteix en una de les més 
adaptables del món.

Tot per vostè

Dissenyat pensant en vostè, Flow2 té un seient ergonòmic que 
proporciona un trajecte agradable i còmode. El Flow2 està 
disponible en diversos acabats i opcions de color que li 
permeten fer-lo coincidir amb l'estil de la seva llar, integrant-
se perfectament en ella. Podrà escollir entre seients de tela, 
vinil i cuir i una àmplia gamma de colors per al rail.

Compacte i discret

Quan no està en ús, el Flow2 es plega i només ocupa 340mm en 
qualsevol replà deixant espai per als altres usuaris de l'escala. 
El Flow2 té un únic rail compacte que ocupa només 200mm i 
que segueix discretament la línia de la seva escala i pot 
instal·lar-se a banda i banda.

Seguretat

La seva seguretat és molt important per a nosaltres. El 
pujaescales Flow2 està certificat amb la Directiva sobre 
Màquines 2006 / 42CE i EN 81-40. El seient es pot regular en 
alçada de manera que pugui pujar i baixar amb seguretat al 
replà superior i inferior. Durant el trajecte el cinturó de 
seguretat i els braços corbats el mantenen segur en el 
pujaescales. Si l'Flow2 troba un obstacle durant el viatge 
s'aturarà de forma segura. El pujaescales funciona amb 
bateries, el que significa que es pot utilitzar durant un tall de 
subministrament elèctric.

El pujaescales Flow2 
mono-rail es líder en 
el mercat dels  
pujaescales per 
corbes i es el más 
elegant de la seva 
categoría.

Estic molt content i  encantat amb el confort del meu 
pujaescales Flow2. Em fa molt feliç  no haver de pujar i baixar les 
escales amb patiment”
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ASL
TECNOLOGÍA AVANÇADA DE GIR I ANIVELLAT

La tecnologia ASL permet que Flow2 giri i estigui perfectament anivellat mentre 
està en moviment. Gràcies a la rotació durant el trajecte, sempre roman en la 
posició més segura i còmoda.

Treballem sense descans per 
proporcionar-li seguretat, comoditat i 
estalvi de temps

La tecnologia ASL funciona mentre el 
pujaescales està en moviment. Això 
permet evitar parades addicionals i 
moviments giratoris a l'inici, durant i al 
final de recorregut. També estalvia temps 
i proporciona seguretat i comoditat 
addicional.

Tecnologia única que només pot trobar 
amb Flow2

El seu benestar és important per a 
nosaltres. Quan es tria la tecnologia ASL, 
el reposapeus gira amb el seient per 
assegurar que les cames i els peus es 
mantenen en una posició natural i 
còmoda, alleujant qualsevol tensió sobre 
les articulacions.

El seient està sempre en la posició 
correcta per pujar i baixar de forma 
segura.

El Flow2 gira durant el trajecte, el que 
facilita i agilitza la pujada i baixada tant 
en la part superior com en la inferior de 
l'escala. A la part superior de l'escala el 
seient pot girar-se per assegurar un 
desembarcament segur.

Rail intern o extern a les escales més 
inclinades i estretes

Fins i tot en els casos en què la escales és 
estreta i molt inclinada, Flow2 es pot 
instal·lar més a prop del graó i en 
qualsevol costat de l'escala. El seu 
pujaescales estarà més recollit i la seva 
escala seguirà sent accessible per a altres 
membres de la seva familía.

1 2

3

4

La tecnologia ASL 
permet que el rail 
només estigui a una 
alçada sobre els 
graons de 62mm en 
una àmplia varietat de 
tipus d'escales.



OPCIONS
TOT PER VOSTÈ

Quan vostè tria el pujaescales Flow2, s'assegura la millor opció per a la seva 
escala. Amb un monorail discret, aquest pujaescales es pot fabricar a mida per 
adaptar-se a qualsevol escala.

Començament horitzontal                                              Corba d’aparcament 180 graus

Vertical estàndard és la solució perfecta si 
hi ha una obstrucció com una porta prop 
de la part inferior de l'escala.
Aquest començament només ocupa 
175mm davant del primer esglaó.

Si té espai suficient a la part inferior de 
les escales el rail horitzontal permet que 
la cadira s'estacioni lluny del primer 
esglaó.

Quan l'espai és encara més limitat en la 
part inferior pot instal·lar-se un vertical 
<curt> que només ocupa 100 mm davant 
del primer esglaó. (No recomanat per a 
usuaris de poca alçada).

Una corba d'aparcament facilita que la 
cadira s'estacioni perfectament allunyada 
de l'escala. Aquesta pot ser de 90 o 180 
graus, fins i tot en diagonal

Vertical estàndar                                                         Vertical <curt>

Color de rail de sèrie

Gris
(RAL 7046)

Opcionalment es pot escollir qualsevol altre color RAL

Blanc
(RAL 9002)

Marró clar
(RAL 8024)

Marró fosc
(RAL 8019)

Tapisseria de sèrie

Vinil:

Teixit:

Pell elegant:

Tapisseria opcional

Vermell                        Gris                            Marró                          Crema

Marró fosc                   Crema                         Vermell

Albergínia-Crema        Crema-Gris                 Marró-Crema              Marró-Conyac

Marró-Gris                  Vermell-Crema

Pell de luxe:

Vermell Fosc               Marró Fosc                  Crema

Rail



Reposabraços a escollir de sèrie

Recte                                                                           Corbat

Joystick i comandament per ràdio

Joystick                                                                       Comandament de planta

Utilitzant una sèrie de corbes fabricades a mida i 
revolts de 180º, el rail Flow2 es pot instal·lar en 
diversos pisos d'alçada fins arribar a una longitud de 
34 m.

El pujaescales Flow2 
gràcies al seu 
sistema ASL de gir i 
anivellament 
automàtic pot 
instal·lar-se en 
escales des de 
620mm d'ample i el 
seu disseny permet 
superar inclinacions 
fins a 70º



Especificació Tècnica
COMPLEIX AMB ELS ESTÀNDARDS MÉS EXIGENTS

Sobre RedLift
+ DE 18 ANYS D’EXPERIENCIA

Especificacions

Velocitat:

Sistema de Tracció:

Potencia de motor:

Capacitat de pes:

Bateries

Funcionament:

Inclinació de l’escala:

Certificació

Parada automàtica:

Reposapeus:

Cinturó de seguretat retràctil:

Màx 0,15 m/s

Pinyó i cremallera

Motor de tracció de 350 W Motor Horitzontal de 350 W

125 kg.

2 Bateries de 12V; 24V totals 

Mitjançant joystick/palanca al reposabraços.

Fins 70º

Directiva de Màquines 2006/42/CE i EN 81-40

Sí

Sí

Sí

RedLift Accessibilitat, és una empresa familiar, que va iniciar la seva activitat fruit d'una 
llarga etapa anterior en l'àmbit de l'adaptació d'habitatges i instal·lacions de cadires 
pujaescales. Els nostres valors enfocats al tracte personalitzat són part essencial de la 
nostra manera d'actuar en el mercat.
 
El llarg recorregut amb què comptem, més de 18 anys oferint els nostres pujaescales, ha 
anat transformant-se i creixent dia a dia, al ritme que l'empresa es consolidava, 
adquirint una experiència basada en els més alts estàndards de qualitat. La contínua 
formació i seguiment de novetats amb visita als nostres proveïdors, així com a les fires 
internacionals més importants del sector de l'accessibilitat ens confereix la innovació i el 
coneixement més actualitzat del sector.

Treballant amb els proveïdors europeus més fiables i competitius, aquesta empresa ha 
anat adquirint una quota comercial d'allò més atractiva, aconseguint-lo mitjançant una 
extensa experiència, determinació i dedicació als seus clients.
Fruit de l'esforç tècnic i comercial, ha estat possible el seu creixement en els darrers 
anys, situant-la per disseny, qualitat, fiabilitat i servei, en una de les punteres del sector.

No obstant això, la virtut més gran d'aquesta empresa resideix en la seva senzillesa, 
familiaritat i compromís. Els nostres valors enfocats al tracte personalitzat són part 
essencial de la nostra manera d'actuar en el mercat, conservant aquest tracte tan 
especial basat en la proximitat, el respecte i l'afecte al client.

Comptem amb més de 18 anys d'experiència, treballant amb els fabricants 
europeus més fiables i competitius, dotant-nos de la innovació i el coneixement 
més actualitzat del sector.

Quan tria a RedLift vostè està escollint:

Eficiència i informació. Producte de qualitat contrastada.
Seguretat i fiabilitat. Innovació.
Garantia de servei a un preu raonable.

Comptem amb més 
de 18 anys 
d'experiència, 
treballant amb els 
fabricants europeus 
més fiables i 
competitius.



RedLift Accesibilidad, S.L.
Tomàs Milans, 8, 1-2
08360 Canet de Mar

Tel. 931147062  -  Tel./ Whatsapp  668843838
info@redlift.net
www.redlift.net


