
Elevador

C ó m o d o ,  s i l e n c i o s o ,  e l e g a n t e .

Easy  Move
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 Ocupa apenas o espaço necessário para 
garantir conforto e segurança ao utilizador

 Diversas possibilidades de personalização

  Adequada às instalações interiores bem 
como às exteriores.

 Instalação rápida e sem obras de construção 
intrusivas

 
 Fiável e com capacidade até 400 kg

 Telefone na cabina e barreiras com raios 
infravermelhos nas paredes: a segurança é 
realmente de série.

 Qualidade garantida Vimec

EASY MOVE

Design
A investigação da Vimec expressa-

se também através das formas e dos 
materiais, escolhidos para comunicar 

bem-estar, atenção aos detalhes e 
paixão pelo próprio trabalho.
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A “Easy Move” satisfaz as necessidades de dois tipos 
diferentes de utilizador. Por um lado, as instituições 
públicas e privadas que procuram ultrapassar barreiras 
arquitectónicas existentes através de uma instalação 
que se adequa perfeitamente no contexto pretendido; 
por outro lado, os utilizadores de cadeiras de rodas que 
escolhem uma plataforma vertical como meio para se 
poderem movimentar entre pisos nas suas casas.

Personalização:
A “Easy Move” é uma plataforma elevador personalizável 
quer nas suas funções quer nas várias combinações 
possíveis. As cores e acabamentos disponíveis fazem 
com que a “Easy Move” se integre na perfeição em 
qualquer contexto, seja numa residência particular ou 
num edifício público.

Versátil:
A Plataforma elevador “Easy Move” valoriza o contexto 
ambiental com instalações simples e à medida quer 
seja para interior ou para o exterior. Disponível com 
configuração de dois a cinco pisos, é o equipamento ideal 
tanto nas reabilitações bem como nas novas construções: 
de facto, não necessita de obras de construção.

Confortável e Segura:  
Silenciosa e discreta, pode ser utilizada em pleno 
conforto e segurança, devido ao moderno processo 
de fabrico que tem em conta a segurança dos 
utilizadores em todas as fases de utilização, através 
de comandos perfeitamente seguros.

Experiência
A Vimec é líder de mercado, desde 

1980 projecta e realiza soluções sob 
medida para melhorar a qualidade 

da vida em qualquer deslocamento, 
tanto doméstico quanto público.
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CORES D OS PAINEIS DA CABINE 

CORES DA PLATAFORMA 
DA CABINA

O modelo Easy Move oferece-lhe muitas opções de escolha, começando nos painéis da cabine que estão disponíveis com 
diferentes acabamentos e cores, passando pelos pavimentos de materiais finos com uma variedade de tonalidades. Estão ao 
vosso dispor uma vasta gama de acabamentos a nível da estrutura Autoportante para que a mesma se enquadre com as cores 
já existentes.

Cinza

Vermelho 

Cinza VIMEC 7040 Ral 1013 
branco marfim

Ral 9023 
Cinza escuro

Cinza claro Cinza escuro Pero selvaggio

CiliegioCores diversas RAL 
(sob pedido)

Cores diversas RAL 
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Porta telescopica costituida
por duas fohlas

ACESSÓRIOS

Porta panorâmica 
em alumínio
Com maior luminosidade

Automática
Em vidro duplo para um
efeito elegante e estilizado

Porta telescopica 
constituida por tres fohlas

Metálica
Em vidro opaco ou 
transparente

 Metálica com janela em  
Vidro opaco

Escolher os materiais, as 
cores e os “plus” de Easy 
Move será uma emoção, 
que será revivida cada vez 
que entrar na cabina.

Portas
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Botoneiras

Botoneira de 
Comando na Cabine

A) Predisposição para I-button, para o controlo eletrónico dos acessos
B)  Botão de alarme
C)  Indicador de carga

Botoneira de cabine

A) Visor LCD com indicador de 
 sentido e piso
B) Botões de chamada: assinalam 
 verde quando o elevador está livre, 
 e vermelho quando o elevador 
 está ocupado
C) Altifalante
D) “I-button” controlo de acesso 
 eletrónico

Botoneira de Patamares 

ACESSÓRIOS

ACESSÓRIOS

Iluminação  de cabine 

2 Spots Led redondosBarra de leds com 2 lâmpadas led

Pega incorporada
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Botoneira de 
Comando na Cabine

O elevador doméstico que aumenta o 
conforto e o prestígio da casa.
Easy Move é dedicado a todas as pessoas 
atentas ao bem-estar próprio e da própria 
família. Confortável e seguro, adapta-se a 
qualquer ambiente, e garante à sua casa 
uma instalação de prestígio que aumenta 
o valor do imóvel.

Cómodo, anula o cansaço
Silencioso e discreto, pode ser utilizado 
comodamente para levar de um andar ao 
outro da casa as compras, os carrinhos de 
bebé e pesante o ingombrante da spostare 
nella casa. Con Easy Move potrete 
spostarvi in completo relax.

Easy Move
Escolher  bem, escolher  com gosto

Sensações
Subir num elevador Vimec dá 

uma sensação de segurança 
e conforto, e utilizá-lo torna-

se natural como um gesto 
quotidiano.

Personalizável
Você e a sua casa merecem um elevador sob medida não 
apenas no que se refere às funcionalidades, mas também 
no design e nos acabamentos personalizáveis; de facto, 
cores e acabamentos tornam o Easy Move simplesmente 
“vosso”, perfeitamente sintonizado com a vossa casa e 
o vosso gosto.

Confiável
A tecnologia Vimec garante um produto na vanguarda 
sob qualquer ponto de vista. A garantia do fabricante 
permite reduzir os custos de manutenção, privilegiando 
ao máximo a qualidade de fabrico.
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Easy Move com estrutura

O Elevador Easy Move dispõe de estru-
turas na vanguarda no que concerne ro-
bustez, flexibilidade e design.
A sua personalização, com tampona-
mentos diferentes em vidro, satisfaz 
qualquer tipo de exigência dos usuários, 
com soluções sob medida e instalações 
também em ambientes particularmente 
difíceis.

Um elevador externo Vimec não 
comporta intervenções invasivas: a 

instalação ocorre em tempos rápidos 
e com grande atenção, graças a uma 

rede de instaladores certificados e 
constantemente actualizados.
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Os dados são indicativos e não vinculativos. A Vimec reserva-se o direito de fazer qualquer modificação que conside-
rar oportuna.

A Easy Move da Vimec é uma plataforma elevador hidráulica extremamente versátil:

Personalizável com base nas exigências do utilizador e da construção

Ideal tanto nas reabilitações (fácil de instalar em divisões existentes), bem como nas novas construções, pois não 
necessita de obras particulares, como uma sala das máquinas e poço

O poço necessário é realmente mínimo, com apenas 12 cm de profundidade

Para a alimentação, utiliza a corrente de voltagem padrão 220/240 V e o consumo é de 1,8 kW

Já está adequada para a Diretiva de Máquinas 42-2006

A instalação torna-se automática com as portas telescópicas na cabina

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

EASY MOVE 

Capacidade  400 Kg

Curso   9,5 m

Velocidade  0,15 m/sec

Poço   120 mm

Cabina “fechada” com paredes ou barreiras a infravermelho

Chamada com “Simple Touch”

Chegada e arranque com sistema “Soft”

Dispositivo de comunicação com o exterior da cabina

Autonivelamento de segurança dentro de  +/- 20 mm

Tecto portante  

Válvula de segurança pára-quedas certificada

Fechaduras eléctricas certificadas  UNI EN 81-2

Sistema eléctrico

Potência    1.8 Kw

Tensão de linha     230V-Monofásica

Tensão de alimentação do motor   230V

Tensão de alimentação auxiliar  24V

(SEGUNDO A DIRETIVA DE MÀQUINAS 42/2006)

Dimensões da plataforma 4 configurações padrão

1250x1000 1300x1030 1400x1100 1460x1170
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DIMENSÕES E ESPAÇO O CUPAD O

Legenda

L: Largura da cabina
P: Profundidade da cabina
LH: Largura da caixa de alvenaria
PH: Profundidade da caixa de alvenaria
LA: Largura da estrutura autoportante
PA: Profundidade da estrutura autoportante
LN-PN: Vão livre da porta
LE-PE: Vão da porta

ESTRUTURACAIXA EM ALVENARIA

NB: devem-se adicionar 45 mm às dimensões para cada parede de cabina suplementar

COM PORTAS TELESCÒPICAS
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CAIXA EM ALVENARIA

Cabina  L   900 1250 1400 770 850 1250
 P  850 1000 1100 950 1250 1250

Caixa LH  930 1280 1430 800 880 1280
 PH  1090 1240 1340 1190 1490 1490

ESTRUTURA

Cabina  L   900 1250 1400 850 1250
 P  850 1000 1100 1250 1250

Caixa LA  1045 1395 1545 995 1395
 PA  1195 1345 1445 1595 1595

E07 HD
Quando as exigências necessitam de soluções 
apropriadas para grandes dimensões e pesos 
elevados, a versão Heavy Duty permite transportar 
macas e outros objectos que exijam espaços 
especiais, sem dificuldades e com o melhor 
resultado também no que diz respeito à estética.

Capacidade: de 500 até 600 kg
Curso: 8,5 m

Heavy Duty:
para capacidades elevadas

Dimensões da plataforma 10 configurações padrão

1400x1300  1400x1400  1600x900 1600x1000  1800x900  1800x1000
2000x900  2000x1000  2200x900  2200x1100

Os dados são indicativos e não vinculativos. A Vimec reserva-se o direito de fazer qualquer modificação que considerar oportuna.
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Vimec s.r.l. - Via Parri, 7 - 42045 Luzzara - Reggio Emilia - Italy 
Tel. + 39 0522 970 666 Fax +39 0522 970677
www.vimec.biz  comm@vimec.biz

Vimec no exterior: Madrid (Spagna), Avignone (Francia),
Londra (Regno Unito) , Varsavia (Polonia)

Produto garantido

O elevador EcoVimec tem uma garantia até 24 meses a partir da data da instalação.

A Vimec tem uma vasta gama de 
produtos dedicados às pessoas com 
mobilidade reduzida: plataformas 
verticais, cadeiras elevador, 
plataformas de escada, plataformas 
elevatórias e trepadores móveis de 
escada.

Produtos 
VIMEC


