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A Up Access© é uma empresa do Grupo ROAL que está desde 1992 no mercado.

A Up Access© reserva-se o direito de alterar os produtos a qualquer tempo sem aviso prévio.

Especificações técnicas

Vamos conversar?
(54) 3289.2400 vendas@upaccess.com.br Caxias do Sul, RS

NÃO
EXISTEM
BARREIRAS.

QUANDO VOCÊ SE 
SENTE BEM,

>>>

>>>

CADEIRA DE RODAS COM 
ELEVADOR ASSENTO EAM 15
CADEIRA DE RODAS COM
ELEVADOR ASSENTO EAF 15

BATERIA ENCOSTOAPOIO
BRAÇOS

COLETOR
DETRITOS

RODÍZIOS APOIO 
PÉS

CINTA
ABDOMINAL

retrátil

- - - - - -

opcional opcional opcional opcional

fixo

vista lateral

- Medidas mínimas recomendadas
- Medida livre da porta 70 cm (mínimo)
- Medidas inferiores consultar 
disponibilidade

* Se houver dimensões diferentes das mostradas nas imagens, realizar consulta.vista superior
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37 cm *
(máximo)

(54) 99917.4746

Cadeira de Rodas com
Elevador de Assento Inteligente



Confira especificações 
técnicas no verso

A Up Access nasceu para entregar carinho e cuidado 

por meio de produtos pensados e desenvolvidos 

com tecnologia, inovação e inteligência. O nosso 

propósito é facilitar o dia a dia de pessoas com 

mobilidade reduzida, temporária ou permanente.

Cada vez que o bem-estar é capaz de empoderar e 

dar autonomia a alguém, nos sentimos com o dever 

cumprido, pois acreditamos que a falta de mobilidade 

não pode ser uma barreira e que todos merecem 

liberdade e privacidade para viver bem.

Por isso, criamos o Cadeira de Rodas com Elevador 

de Assento Inteligente.

amplitude do movimento

A sua 
qualidade 
de vida é 
a nossa 
causa

O que este 
produto 
faz?

PATENTE REQUERIDAEXCLUSIVO NO BRASIL

∙ Bivolt ∙

∙ Capacidade ∙
para até 150 kg

>>>
Produto pode ser 

usado no chuveiro

>>>

∙ Reduz riscos de lesão 
nas articulações do 
joelho e tornozelo, 

movimentos necessários 
ao se sentar ou levantar

∙ A sua estrutura é em aço 
carbono resistente com 

pintura epóxi hospitalar, além 
de proteção antibacteriana, de 

fácil limpeza

∙ Possui design que se 
adapta a qualquer tipo de 

vaso sanitário 

∙ Dispõe de altura de 
elevação que se ajusta a 

qualquer estatura

∙ Oferece controle portátil 
da operação do processo 

de elevação

∙ Vem com sistema 
elétrico que garante 

proteção contra jatos de 
água ou lavagem, sem 

risco de choques

∙ Conta com fácil 
adaptação na instalação

∙ Apresenta encosto 
removível, com velcro 

de alta pressão ou 
tampa do vaso sanitário 

intercambiável

∙ Realiza a ação de 
levante de forma suave e 

precisa


