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Alpha
A plataforma ALPHA permite ao utilizador de cadeiras de rodas e/ou pessoas 
com pessoas com pouca mobilidade para subir escadas ou subidas íngremes 
sem necessitar de ajuda.

Design e Conforto

Adaptável que no interior quer no 

exterior, a plataforma ALPHA 

adapta-se elegantemente ao seu 

meio ambiente. No conforto do seu 

lar ou em áreas comuns quer seja 

em escadas direitas ou com curva,

o modelo ALPHA é sinónimo

de mobilidade, qualidade de vida

e gosto pela mesma.

Economia e Espaço

De tamanho compacto e único dentro 

Devido ao modelo extremamente 

estreito e de construção compacta é 

possível de ser instalado em quase 

Características técnicas do Produto:

- Passível de instalação em todos
os modelos de escada

- Extremamente económica no 
espaço Testada segundo padrões
de segurança rígidos e certificada 
segundo as normas da EU

- Possível haver vários pontos de 
paragem

- Plataforma de Modelo universal
c/ a variante de assento

- Plataforma existente em vários 
tamanhos e disponível em todos
os tipos de cor RAL

qualquer tipo de escadas. Quando se 

encontra rebatida o modelo ALPHA é 

o modelo mais estreito existente no 

mercado!

Como sistema de exterior o modelo 

ALPHA representa um sistema de 

elevação robusto como esteticamente 

agradável ao olhar.

Condições meteorológicas adversas 

como mau tempo, subidas demasiado 

íngremes ou mesmo vias irregulares 

não representam desafios para este 

sistema. A versão galvanizada do 

sistema, garante completa estabili-

dade. Os seus componentes eléctri-

cos estão protegidos através de uma 

câmara anti‐humidade.
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Ajustado às adversidades do local,

o modelo ALPHA é passível de 

instalação quase em todo o lado!

Que seja através de escadaria ou ao 

longo do jardim, a plataforma ALPHA

transportá‐lo‐á de forma segura e 

confortável até ao seu destino.

De desenho elegante bem como 

resistente às más condições climatéri-

cas, o modelo em aço inoxidável cativa 

quer para o ou interior ou exterior.

Segura
e Fiável

O nosso conhecimento
é a sua vantagem!
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Segurança no exterior:

- Guias com acabamento
galvanizado

- Opção existente em aço
inoxidável;

- Componentes eléctricos
protegidos através de uma
câmara anti‐humidade;

- Adequado ao transporte
de cargas;

- Percorrer longos percursos
de distâncias




