
Salvaescaleras Flow 2
PARA ESCALERAS RECTAS Y CURVAS

Pujaescales RedLift Garden
PER ESCALES RECTES I CORBES EXTERIORS

La solució més accessible per exteriors



El pujaescales RedLift Garden pot considerar-se, un dels únics pujaescales 
exterior per corbes del mercat. El RedLift Garden es fixa sobre la seva escala, no a 
la paret, el que permet una instal·lació ràpida, fàcil i amb una alteració mínima 
per al pas de vianants.

Fabricat amb la tecnologia més avançada, RedLift Garden es pot instal·lar en gairebé 
qualsevol tipus d'escala. El seu disseny permet inclinacions de fins a 75 graus.
Aquesta cadira és ideal per a exteriors i per a recorreguts de fins a 40 metres El seu 
modern i ergonòmic disseny permet una ocupació mínima d'espai.

Tot per vostè

Dissenyat pensant en vostè, Flow2 té un seient ergonòmic que 
proporciona un trajecte agradable i còmode. El RedLift Garden 
està disponible en diversos acabats i opcions de color que li 
permeten integrar-fàcilment en qualsevol entorn. . Escollir 
entre seients una àmplia gamma de colors.

Compacte i discret

Quan no està en ús, el Garden es plega i només ocupa 380mm 
deixant espai per als altres usuaris de l'escala. El RedLift 
Garden posseeix un rail 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 RedLift Garden està certificat amb la Directiva 
sobre Màquines 2006 / 42CE i EN 81-40. Durant el trajecte el 
cinturó de seguretat i els braços el mantenen segur en el 
salvaescales. Si l'RedLift Garden 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 RedLift 
Garden és líder en el 
mercat de pujaescales 
corbs per a exteriors.

Estic molt contenta i encantada amb el meu pujaescales Garden. 
Em fa molt feliç poder dedicar-me al meu jardí sense patir l'haver 
de pujar i baixar les pesades escales. “
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El dobre rail d'acer es cobreix amb un bany de Zinc que protegeix el rail de 
l'oxidació fins i tot en els climes extrems. De robusta fabricació i adaptació 
personalitzada i mil·limètrica a cada escala.

Per a la seva instal·lació no es requereixen 
obres ni adaptacions. Es fixa als graons 
mitjançant suports convenientment 
repartits.

Posseeix unes vores de seguretat 
anticol·lisió i anti aixafament en ambdós 
costats de motor, xassís i reposapeus.

El seu funcionament és alimentat per dues 
bateries auto recarregables de llarga 
durada, permetent fins i tot, en cas que 
pateixin una interrupció de 
subministrament elèctric, la utilització de 
la cadira amb total autonomia durant deu 
recorreguts complets d'una planta.
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La cadira pujaescales 
RedLift Garden pot ser 
projectada amb 
corbes en tots els 
sentits per adaptar-se 
a la seva escala 
exterior.
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Especificació Tècnica
CUMPLEIX AMB TOTS ELS ESTÁNDARDS MÉS EXIGENTS

Especificacions

MÀx 0,10 m/s

Pinyó i cremallera

Motor de tracció de 350 W Motor Horitzontal de 350 W

125 kg opcionalment 140kgs.

2 Bateries de 12V; 24V totals 

Mitjançant joystick /  opcionalment doble botó

Fins 75º

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

Sí

Sí

Sí

Dimensions

Velocitat:

Sistema de Tracció:

Potencia de motor:

Capacitat de pes:

Bateries

Funcionament:

Inclinació de l’escala:

Certificació

Parada automàtica:

Reposapeus:

Cinturó de seguretat retràctil:

Sobre RedLift
+ DE 18 ANYS D’EXPERIENCIA

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.

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.

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.



RedLift Accesibilidad, S.L.
Tomàs Milans, 3

08360 Canet de Mar
Tel. 931147062  -  Tel./ Whatsapp  668843838

info@redlift.net
www.redlift.net


