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El pujaescales Homeglide Extra és la solució perfecta per a escales rectes 
d'interior amb inclinació constant. S'instal·la fixat als esglaons, no a la paret. Això 
permet una instal·lació ràpida, senzilla i amb les mínimes molèsties.

Està dissenyat per lliscar sense esforç al llarg d'un rail d'alumini, incorporant una solució 
atractiva, elegant i discreta a la seva llar. La cremallera, posseeix un disseny especial 
que la manté semioculta evitant als usuaris el contacte amb la lubricació i 
resguardándola de la pols en suspensió. Fabricat amb la tecnologia més recent, el 
pujaescales Homeglide Extra pot instal·lar-se en gairebé totes les escales rectes des 
740 mm d'ample.

Tot per vostè

El asiento posee un acolchado firme y cómodo. Pueden 
escogerse 7 tipos de tapizado. Homeglide Extra se  controla 
fácilmente con un joystick que también se puede extraer para 
evitar un uso no autorizado.

Compacte i  discret

El  disseny de Homeglide Extra i la seva gran versatilitat 
opcional la fa còmoda, resistent i sobretot satisfà els seus 
requisits d'accessibilitat. Els comandaments de control remot 
permeten estacionar Homeglide Extra  tant en la part superior 
com en la inferior de l'escala, on millor li convingui. Quan no 
està en ús, Homeglide es plega i només ocupa 340 mm en 
qualsevol replà, deixant espai per als altres usuaris de l'escala.

Seguretat

La seva seguretat és molt important per a nosaltres. El 
pujaescales Homeglide Extra està certificat amb la Directiva 
sobre Màquines 2006 / 42CE i EN 81-40. Durant el 
desplaçament, el cinturó de seguretat retràctil el mantindrà 
segur en el pujaescales. Si l'elevador es troba amb algun 
obstacle s'aturarà de forma segura, gràcies a unes vores 
especials a banda i banda d’aquest. El pujaescales funciona 
amb bateries, el que significa que es pot co utilitzar durant un 
tall de subministrament elèctric.

El rail d'alumini de 
Homeglide Extra té un 
disseny prim que 
dóna un aspecte 
modern i net 

M'encanta el meu pujaescales Homeglide Extra! Tenia dificultats a 
l'hora de pujar les escales, ara només he de seure en ell i en un 
moment ja estic a dalt. ¿S'han acabat els problemes! "
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Pujaescales Homeglide Extra
UN CONJUNT DE FACILITATS I  MILLORES

Escollir Homeglide Extra significa obtenir totes les característiques i beneficis de 
Homeglide amb altres opcions i seleccions de tapisseria per assegurar una 
integració perfecta amb la seva llar. Homeglide Extra és la conjunció perfecta de 
disseny elegant i funcionalitat tecnologia per a qualsevol escala recta.

Reposapeus connectat

De sèrie, Homeglide Extra es presenta 
amb un reposapeus connectat.
Aquesta característica fa que plegar la 
cadira no comporti cap esforç. El 
reposapeus es plega i desplega quan ho 
fa el seient. 

Un món d’opcions

Així com les millores de qualitat que 
vénen de sèrie amb Homeglide Extra, hi 
ha nombroses opcions a la seva disposició 
que inclouen una àmplia gamma de colors 
per a la tapisseria,. Trieu la tela del seient 
i les fundes de vinil per adequar l'estil i 
decoració de casa seva.

Seient amb forma ergonòmica 

Dissenyat per experts en ergonomia, 
Homeglide Extra té un seient que influeix 
de forma positiva en la seva postura, 
mentre ofereix la màxima comoditat.

Una major sensació de seguretat

El seu pujaescales ha de fer que se senti 
segur. Homeglide Extra ve proveït d'un 
cinturó de seguretat retràctil i pot 
equipar-se amb braços corbats per ajudar 
a mantenir la seva seguretat en el 
pujaescales.
També és possible adquirir-ho amb els 
braços rectes, si així ho prefereix.
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Seient giratori motoritzat i d’alçada ajustable

Reposabraços

Homeglide Extra ve proveït amb un seient 
giratori manual.

Opcionalment es pot adquirir amb el gir 
automàtic perquè amb un simple moviment de 
joystick la cadira giri en finalitzar el trajecte a 
la part superior de les escales. Permetent 
baixar-se i seure de manera segura a allunyar-
se del vèrtex de les escales.

El seient va proveït de sèrie de la possibilitat de 
regular l'altura en quatre punts, el que ajusta el 
mateix a l'altura de l'usuari.

El reposapeus és a 97 mm del sòl, el que fa que 
pujar i baixar del seient sigui el més fàcil 
possible.



Especificació Tècnica
CUMPLEIX AMB ELS ESTÀNDARDS MÉS EXIGENTS

Especificacions

Mesures en mm.

A:

B:

C:

D:

E:

F:

G:

H:

  584     

  408  

1017

  472

  295

    34

  620

115

Velocitat:

Sistema d’Accionamient:

Potencia de motor:

Capacitat de pes:

Bateries

Funcionament:

Inclinació d’escala:

Certificació

Aturada automàtica:

Reposapeus:

Cinturó de seguretat retràctil:

Màx 0,12 m/s

Pinyó i cremallera

Motor de tracció de 280 W

146 kg.

2 Bateries de 12V; 24V totals 

Mitjançant joystick/palanca al reposabraços

De 28º a 45º    /   de 45º a 53º pes màx. 125kgs.

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

Sí

Sí

Sí

De sèrie, Homeglide Extra 
es presenta amb un 
reposapeus connectat.
Aquesta característica fa 
que plegar la cadira
no comporti cap esforç.
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Ample exterior de cadira     

Profunditat de seient 

Alçada de cadira

Alçada seient des de reposapeus

Ample de reposapeus

Distancia entre motor i paret

Espai de cadira desplegada

Alçada de reposapeus



Pujaescales Homeglide Extra
MÉS OPCIONS PER VOSTÈ

Quan tria el pujaescales Homeglide s'assegura una solució ideal per a la seva 
escala. Amb un perfil d'alumini suau, aquest pujaescales pot instal·lar-se en 
gairebé totes les escales rectes.

Rail motoritzat automàtic                                         Millora del pes màxim

Si al començament de l'escala té una 
obstrucció com una porta o un passadís, 
pot triar instal·lar un rail motoritzat 
automàtic.
Un cop utilitzat el pujaescales, aquest, 
s'envia mitjançant el control remot a la 
part superior de l'escala o al pàrquing 
específic i la part inferior del rail es recull 
automàticament.

De sèrie el pujaescales Homeglide Extra 
va equipat amb una capacitat màxima de 
transport de fins a 125 kg.
Opcionalment, es pot augmentar fins a 
146 kg.

Moveu-vos per tots els pisos de la seva llar amb la 
màxima comoditat i seguretat

Pujaescales Homeglide Extra
TAPISSERIA

Amb més opcions de tapisseria i funcionalitat, Homeglide Extra és una solució 
atractiva i elegant per a la seva llar.

Vinil

Vermell                        Gris                            Marró                        Crema

Teixit

Marró fosc                   Crema                         Vermell

Tapisseria
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