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PARA ESCALERAS RECTAS Y CURVAS
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GAUDEXI DE LA DARRERA
GENERACIÓ DE PUJAESCALES



Pensat per a un moviment sense fisures, el Flow 
X ofereix un alt nivell de comoditat, seguretat i 
disseny.

El nostre pujaescales més compacte, Flow X, 
està dissenyat per integrar-se adecuadament  i 
sense esforços en la seva llar. 
El Flow X s'instal·la sobre els esglaons de la 
seva escala, no en la seva paret, el que permet 
un muntatge ràpid, eficient i amb una alteració 
mínima de la seva llar.

EL FLOW X, QUE
COMBiNA LA
iNNOVACiÓ AMB LA
FUNCiONALiTAT,
ÉS EL NOSTRE
PUJAESCALES
MONORAiL CORB
MÉS COMPLET.
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El Flow X em puja i baixa suaument
per les escales i ha eliminat
moltes complicacions de la meva vida.
A més, queda molt bonic a la casa.
!El recomano sense cap dubte! »
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1
CONFORT
El Flow X redefineix
el màxim confort.
Ofereix caracterís�ques
ergonòmiques i
innovadores dissenyades
al detall pensant
en vostè. El respatller
i el seient encoixinat
s'han dissenyat
específicament amb
una suau inclinació
que, en combinació
amb el ajustament de
alçada de l'seient i el
reposapeus, afavoreixen
una posició asseguda
còmoda, natural i
personalitzada.
Dissenyat per a una vida
sense esforços, el Flow X
està disponible amb un
plegat totalment 

automà�c només
prement un botó.
Aquesta funció exclusiva
permet que Flow X
faci la feina perquè
vostè pugui seure
còmodament i
gaudir dels avantatges
de principi a fi.
Experimen� la
comoditat de Flow X i
triï entre les opcions
de la nostra col·lecció
contemporània de
teixits i acabats
d'alta qualitat per a
que el seu pujaescales
s'integri realment
a la seva llar.

2
SEGURETAT
El pujaescales Flow X
s'ha dissenyat i provat
d'acord als estàndards més
exigents (Direc�va d'
Màquines 2006/42 / CE i
A 81-40), per oferir una
total seguretat quan es
mogui per la seva casa.
Els innovadors reposabraços
de Flow X ofereixen diverses
avantatges claus.
Tenen una forma ergonòmica
cònica dissenyada per oferir
un suport addicional a l'hora
d'aixecar-se i seure. A més,
gràcies a la posició exclusiva
d'accés amb reposabraços 
oberts, la transferència a
un pujaescales mai havia
estat tan fàcil. Finalment, el
disposi�u de detecció
intel·ligent en el 
reposabraços evita el

moviment quan els reposabraços
no estan en la posició correcta,
amb el que ofereix una total
tranquil·litat. El cinturó de
seguretat, envoltant els 
reposabraços ha estat dissenyat 
per posar-se’l amb una mà 
afermant la seguretat al llarg
de tot el recorregut. Pot
estar tranquil, ja que els
llums indicadors codificats 
per colors li posaràn al
corrent del funcionament 
perquè el pujaescales funcioni
correctament.
A més, opcionalment, el Flow X
li ofereix una funció de disposi�u
de trucada integrat 
(programable fins a tres números)
per garan�r que roman connectat
amb família i amics quan u�litzeu
el pujaescales.

3
DISSENY
El Flow X és el nostre
pujaescales corb
més complet. S'ha
dissenyat per combinar
la innovació amb un
inspirador disseny
contemporani de
Pearson Lloyd.
Quan tria el
disseny de Flow X, se
està assegurant una
adaptació perfecta
per a vostè i la seva 
llar. Rebrà un
pujaescales es�litzat
i contemporani
amb opcions

personalitzades, amb
tots els elements
mecànics elegantment
ocults.
Es beneficiarà del nostre
pujaescales més 
compacte, amb el nostre
disseny de seient més
generós i còmode. 
Gaudiu d'un viatge suau
i segur, ja que la nostra
tecnologia ASL manté el
Flow X perfectament 
anivellat mentre gira durant
el recorregut, ideal per
escales de fins
610 mm d'ample.

El Flow X s'ha fabricat amb
les tecnologies més avançades i
pot instal·lar-se en qualsevol �pus
d'escales. La nostra tecnologia
automà�ca giratòria i d'anivellament
ASL (Advanced Swivel and levelling)
permet instal·lar-se a escales de fins
610 mm d'ample. Aquesta caracterís�ca,
exclusiva de l'Flow X, permet que el seu
pujaescales giri en moviment,
el que el converteix en un dels
pujaescales més versà�ls de l'món.
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QUAN ES PLEGA
EL FLOW X, TOTS
ELS ELEMENTS
MECÀNiCS
ROMANEN
ELEGANTMENT
OCULTS
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La nostra exclusiva tecnologia ASL
permet que Flow X giri i es�gui
perfectament anivellat mentre està
en moviment. Gràcies a la rotació
durant el trajecte, vostè està sempre
en la posició més segura i còmoda.
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1
El seient està sempre
en la posició correcta
per entrar i sor�r
de manera segura.

El Flow X gira durant
el trajecte, el que
facilita i agilitza la
entrada i sor�da tant
a la part superior
com en la inferior
de l'escala. A la
part superior de les
escales, el seient
pot girar cap al
costat contrari a el de
les escales per
que pugui sor�r de
forma segura de l'
pujaescales.

2
Treballem sense
descans per
proporcionar
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
a la fi de l'recorregut.
Això estalvia temps i
proporciona seguretat
i comoditat addicional.
El pujaescales
realment es desplaça
amb fluïdesa.

3
Rail intern o extern
a les escales més
inclinades i estretes.

Fins i tot en els casos
en què l'escala
és estreta i molt
inclinada, el Flow X
es pot instal·lar més
a prop de l'esglaó
i a qualsevol lloc
de l'escala. eL seu
pujaescales estarà
més recollit i la seva
escala seguirà
sent accessible per
altres membres de la
família a casa.

4
Tecnologia única
que només es pot
trobar amb Flow X.

El seu benestar és
important per a
nosaltres. Quan 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
addicional sobre les 
seves ar�culacions.
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Quan tria el pujaescales Flow X,
s'assegura la millor adaptació per a la seva
llar. Amb un monorail discret, aquest
pujaescales es pot fabricar a mida
per adaptar-se a qualsevol escala.

OPCIONS
TOT
PER VOSTÈ
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EXEMPLES DE COMENÇAMENTS DE RAIL

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

Ver�cal «curt»
Quan l'espai és encara més limitat en la part
inferior, pot instal•lar-se un ver�cal «curt» que
només ocupa 100 mm davant del primer esglaó.
horitzontal, (aquesta opció incrementa l’alçada 
del seient a terra).

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

Corba d'aparcament
Una corba d'aparcament de 90 o 180 graus (foto)
permet que el Flow X s'estacioni perfectament
allunyat de l'escala.

COLORS DE SÈRIE DEL RAIL

Gris Pedra
RAL 7030   

Blanc
RAL 9002   

Marró Clar
RAL 8025   

Marró Fosc
RAL 8019  



MOSTRARI ENTAPISSATS
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REPOSABRAÇOS I CINTURÓ DE SEGURETAT

ENTAPISSAT DE SÈRIE VINIL / PELL SINTÈTICA   

ENTAPISSAT OPCIONAL / TEIXIT SUPLEMENT + 50.-€   

ENTAPISSAT OPCIONAL / PELL SUPLEMENT + 160.-€   

FUSTA     

Crema natural                 Gris basalt                         Blau perla                         Vermell fosc

Gris muntanya                 Blau mineral                     Taronja coral

Fum de Florencia            Marró clar de                   Gris de Florencia
                                           Florencia
   

Roure gris   

La nostra col·lecció de teixits i acabats
d'alta qualitat permet que el Flow X
s'integri sense esforç a casa seva.

Recte Corbat

Obert per transferències  (opcional) Cinturó de seguretat ergonòmic

PALANCA DE CONTROL      TRUCADA D’EMERGÈNCIA

Amb un tacte suau i còmode, la palanca de control
integrat s'ha dissenyat perquè es pugui plegar 
curosament en el reposabraços quan no s'u�litzi.

Es�gui connectat amb amics i família directament
des de la seva pujaescales amb fins a tres números
de telèfon diferents.
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PLEGAT
TOTALMENT
AUTOMÀTIC

U�litzar un pujaescales mai havia
estat tan fàcil amb el  desplegament
automà�c de Flow X només prement
un botó. Una funció exclusiva només
disponible amb Flow X.

Pot escollir entre un seient amb plegat
totalment automà�c, un reposapeus
amb plegat automà�c o la nostra
innovadora versió de plegat
manual. El moviment vinculat del 
plegat manual és possible gràcies a
un amor�dor de gas integrat,
amagat discretament al seient.
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CRIDAR-LO I
APARCAR-LO
VOSTÈ TE EL 
CONTROL

Les intuï�ves unitats de control
remot a la part superior i inferior
de les escales s'u�litzen per
cridar al seu pujaescales i enviar-lo
a un punt d'aparcament quan
no s'u�litza. Amb un disseny portà�l
modern i un indicador que reflecteix
l'estat de l'pujaescales, cridar-lo i
aparcar-lo mai havia estat tan fàcil.
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EL FLOW X S’iNTEGRA
SENSE ESFORÇ AMB
LA SEVA DECORACiÓ
i MOBiLiARi
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ESPECIFICACIONS 
TÈCNIQUES
COMPLEIX AMB ELS 
ESTANDÀRS MES 
EXIGENTS

ESPECiFiCACiONS

Velocitat   Màx. 0,15 m/s

Sistema d’tracció  Pinyó  i cremallera

Potencia del motor  350 W

Capacitat de càrrega   125 kg (275 lbs)

Parada automà�ca  Sí

Inclinació de la escala   Fins a 72°

Funcionamient   Detecció de reposabraços
    i palanca de control aba�ble 
    estàndar

Bateries    2 bateries de 12 V; 
    24 V totals

Cer�ficacions Direc�va  2006/42/CE y EN 81-40
de Màquines

Codi del model  RP00-CU
Reposapeus   Disponible en 2 tamanys
    Ajustable en 5 posicions

Alçada del  seient  Ajustable en 4 posicions
    515 - 585 mm (de terra a la
    part superior del seient)

                                        613                                                                                                    450                  
                                        502                                    

                                                                                                                                                                                        970

   515 - 585                                                                        380 - 470

                                                                   
                                                                                                   70
                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                    150
                                        282                                                                                        720                                                                                                           340

El pujaescales Flow X representa un canvi 
revolucionari.  Es un del productes més 
fiables amb el que he treballat.

Francesc Medina
CEO RedLi� Accesibilidad, S.L.
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AMB FLOW X LA SEVA
ESCALA ROMANDRÀ LLiURE
i ACCESiBLE PER ALTRES
MEMBRES DE LA FAMiLiA
EN LA SEVA LLAR.



SOBRE REDLiFT
DES DE 2001 UN LLARG
CAMí AMB EXPERiÈNCiA
DEMOSTRADA
Comptem amb més de 20 anys d'experiència, treballant amb els fabricants europeus més fiables
 i compe��us, dotant-nos de la innovació i el coneixement més actualitzat del sector.
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RedLi� Accessibilitat, és una empresa familiar, que va iniciar la seva ac�vitat 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 20 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 con�nua formació i seguiment de novetats amb
visita als nostres proveïdors, així com a les fires internacionals més importants del ram
de l'accessibilitat ens confereix la innovació i el coneixement més actualitzat del sector.

Treballant amb els proveïdors europeus més fiables i compe��us, aquesta empresa ha anat
adquirint una quota comercial d'allò més atrac�va, 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 è�cs 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.
Garan�a de servei a un preu  raonable.

Comptem amb més 
de 20 anys 
d'experiència, 
treballant amb els 
fabricants europeus 
més fiables i 
compe��us.

RedLi� Accesibilidad, S.L.
Tomàs Milans, 8, 1-2
08360 Canet de Mar
Tel. 931147062  -  Tel./ Whatsapp  668843838
info@redli�.net
www.redli�.net

Escanegi per veure el video


