
Straight Stairlift

HOMELIFTS, ELEVADORES ESPECIAIS
E MOBILIDADE VERTICAL URBANA.
Homelifts, special lifts 
and urban vertical mobility.

CADEIRA
DE ESCADA RETA
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CADEIRA DE ESCADA RETA HOMEGLIDE
STRAIGHT STAIRLIFT HOMEGLIDE

SEGURO E FÁCIL DE USAR
SAFE AND EASY TO USE

Solução aplicável para vencer uma escada reta, 
permitindo uma confortável e descontraída 
utilização a pessoas com dificuldades de locomoção.

Equipamento particularmente adequado para 
ambientes domésticos ou espaços públicos onde 
não é possível aplicar nenhum sistema próprio para 
o transporte de cadeira de rodas.

A cadeira HomeGlide tem um design simples, 
robusto e de fácil instalação. A cadeira desliza assim 
sem esforço, ao longo de um carril de alumínio fixo 
aos degraus e não à parede.

Para facilitar a subir e a descer da cadeira de 
escada HomeGlide com segurança no topo das 
escadas, esta possui um sistema de rotação manual 
standard, bem como um cinto de segurança.

Os sensores de pressão nos limites da cadeira 
elevatória proporcionam uma segurança adicional 
no caso de haver uma obstrução nas escadas.

O joystick da HomeGlide é passível de bloqueio por 
meio de chave prevenindo assim uma utilização não 
autorizada.

Assento da cadeira de escada na cor bege para 
interior e na cor branco para exterior.

A cadeira elevatória HomeGlide pode ser instalada 
em quase todas as escadas retas com apenas  
740 mm de largura útil. 

Applicable solution to overcome a straight staircase, 
allowing comfortable and relaxed use for people with 
mobility difficulties..

Equipment particularly suitable for domestic 
environments or public spaces where it is 
not possible to apply any specific system for 
transporting a wheelchair.

The HomeGlide stairlift has a simple, robust design 
and easy installation. The chair glides effortlessly 
along an aluminum rail fixed to the steps and not to 
the wall.

To make it easy to get on and off safely at the top 
of stairs. The HomeGlide stairlift has a standard 
manual swivel system as well as a seat belt.

Pressure sensors at the limits of the stairlift provide 
additional security in the event of an obstruction on 
the stairs.

The HomeGlide joystick is lockable by means of a key 
preventing unauthorized use.

HomeGlide stairlift seat in beige for indoors and 
white for outdoors.

The HomeGlide stairlift can be installed on almost 
any straight staircase with only 740 mm of usable 
width.

HOMEGLIDE PARA EXTERIOR

A cadeira elevatória tem um tratamento especial de 
todas as superficies expostas à intempérie. É fornecida 
uma capa, para protecção extra quando a cadeira 
elevatória não está a ser utilizada.
A HomeGlide para exterior foi submetida a exigentes 
testes de corrosão e de proteção da chuva para 
assegurar a sua fiabilidade, assim como todos os 
componentes têm tratamento especial para lhe 
proporcionar uma cadeira elevatória que possa ser 
utilizada em qualquer época do ano.

HOMEGLIDE FOR OUTDOOR 

The stairlift has a special treatment for all surfaces 
exposed to the weather. A cover is provided for extra 
protection when the stairlift is not in use.
The Outdoor HomeGlide has been subjected to stringent 
corrosion and rain protection tests to ensure its reliability, 
and all components are specially treated to provide you 
with a stairlift that can be used at any time of the year.
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Carga 
125kg

Potência do motor
Monofásico
de 230 VAC

Velocidade
0,12m/s

Capacity 
125kg

Motor power
Monophase

230 VAC

Speed
0.12m/s

SOLuçãO PARA InTERIOR Ou EXTERIOR,  
ADAPTávEL A quALquER ESPAçO RETO.

INDOOR OR OUTDOOR SOLUTION,  
ADAPTAbLE TO ANY STRAIGHT SPACE.
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Certificação 
Diretiva máquinas  

2006/42/CE 

Certification 
2006/42/UE

Machine Directive

Compacto e discreto, quando não está a ser usada, ocupa apenas 380mm  
na largura de escada, permitindo a utilização por outras pessoas autónomas.

Compact and discreet, when not in use, it occupies only 380mm in the width of the stairs,  
allowing use by other autonomous people.

Exterior Interior

IndoorOutdoor



6  

COnTROLO SIMPLES COM jOySTICk
SIMPLE CONTROL WITH JOYSTICK

A HomeGlide é operada através de um joystick de fácil 
utilização, basta mover o joystick para a esquerda ou 
para a direita dependendo se pretende subir ou descer 
a escada.

HomeGlide is operated via an easy-to-use joystick, simply 
move the joystick left or right depending on whether you 
want to go up or down the stairs.

DISPOSITIvO DE COnTROLO REMOTO
REMOTE CONTROL DEVICE

Inclui 2 dispositivos de controlo remoto com um design 
elegante que podem ser instalados no cimo ou no fundo 
das escadas. 
O comando remoto permite estacionar a cadeira 
em qualquer um dos extremos, de acordo com a sua 
conveniência. 

Includes 2 elegantly designed remote control devices that 
can be installed at the top or bottom of stairs.
The remote control allows you to park the stairlift at either 
end, at your convenience. Quando não está a ser rebatida, 
ocupa apenas 380mm na largura de escada, permitindo a 
utilização por outras pessoas autónomas.
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ARTICuLAçãO MOTORIzADA AuTOMáTICA 
RAIL REbATívEL 
AUTOMATIC MOTORIZED JOINT FOLDAbLE RAIL

A cadeira HomeGlide tem a opção de rail rebatível através 
de uma articulação motorizada. É a solução perfeita para 
todas as casas que tenham uma obstrução no fundo das 
escadas, normalmente uma porta. Através do dispositivo 
de controlo remoto, a secção inferior do carril dobra-se 
silenciosamente, deixando o caminho livre para a porta.

The HomeGlide stairlift has the option of a folding rail 
through a motorized joint. It is the perfect solution for all 
homes that have an obstruction at the bottom of the 
stairs, usually a door. Through the remote control device, 
the lower section of the rail folds silently, leaving a clear 
path to the door.

CInTO DE SEGuRAnçA RETRáCTIL 
SEAT bELT

O cinto de segurança retráctil permite a sua segurança 
sempre que utilizar a cadeira elevatória HomeGlide.

The seat belt allows you to be safe whenever using the 
HomeGlide stairlift.



Delegação Sal - Cabo Verde / Cape Verde - Sal Branch 
Townhouse Yucca, T36 Empreendimento
Vila Verde - Santa Maria - SAL
T. +238 260 4552 / 260 4555

Delegação Madeira / Madeira Branch
Travessa Pico São João Nº 2,
Ed do Pico, loca C, 9000-754 FUNCHAL

LIFTECH Cabo Verde / Cape Verde 
Avenida Santiago, 61B
397/A Palmarejo - Praia - SANTIAGO
T. +238 260 4552 / 260 4555

Delegação Algarve / Algarve Branch 
Volta dos Jacarandás, 12, Ed. Citimar,
Apart. B – R/C, 8125-532 QUARTEIRA
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Sede / Head office
Rua de Bento Carqueja, 18, 
Zona Industrial da Maia, 4475-248 MAIA

Lisboa / Lisbon 
Praceta Romeu de Mello
Bloco 2A, loja C, 2650-046 AMADORA

L I N H A  A Z U L
B LU E  L I N E

808 200 064

i n f o @ l i f t e c h . p t


