SISTEMAS DE ELEVAÇÃO

2000 EXTERIOR
Duplo rail para escadas exteriores com curva
Cadeiras elevador

Idêntica em quase todos os aspectos ao modelo 2000 Smart interior esta cadeira foi criada para ultrapassar as barreiras
impostas por uma escada curva exterior. O seu design e composição de materiais permitem total impermeabilidade aos
elementos sendo o seu estofo cinzento à prova de raios UV. É fornecida com uma capa de protecção à prova de água
integrando igualmente uma chave que previne o uso não autorizado do equipamento.
Este tipo de instalação exterior requer uma distância mínima de 16km à orla marítima. O modelo exterior não permite a
rotação automática do assento mas se pretender aumentar a sua dimensão poderá fazê-lo com recurso a um assento
estendido e a espaçadores nos apoios de braços.
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MODELO 2000 Exterior
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A

Raio mínimo de rotação
- com espaçadores nos apoios de braços
- com espaçadores estendidos nos apoios de braços

690 mm
715 mm
730 mm

B

Encosto da cadeira à parede

140 mm

C

Profundidade do assento
- com assento estendido

360 mm
425 mm

D

Largura mínima do apoio de pés rebatido

410 mm

E

Largura mínima do apoio de pés aberto

685 mm

F

Largura do apoio de braços - externa
- com espaçadores nos apoios de braços
- com espaçadores estendidos nos apoios de braços

550 mm
590 mm
635 mm

G

Largura do apoio de braços - interna
- com espaçadores no apoio de braços
- com espaçadores estendidos apoio braços

465 mm
515 mm
565 mm

H

Altura do encosto

455 mm

I

Altura entre o apoio de pés e o assento
-opção assento standard
- opção assento perch
- opção assento fixo
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DIMENSÕES

485 - 630 mm
650 - 875 mm
425 - 445 mm

Altura mínima do apoio de pés

70 mm

Intrusão mínima do rail na escada

116 mm

Limite máximo de peso
- versão heavy duty

115 kg
137 kg

F
G

H

Algumas das dimensões acima ilustradas dependem das características reais da escada. Por favor
consulte o departamento comercial para obter informações adicionais acerca das dimensões e
características deste assento.
Toda a informação é fornecida em boa fé mas não constitui uma garantia. A SCADA reserva-se o direito
de alterar o design e especificações sem aviso prévio.
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