c at á lo g o d e p r o d u to s

Plataforma elevador
As Plataformas Elevador são adequadas para residências, apartamentos duplex, instituições públicas, escolas e locais onde o utilizador PODE subir SEM qualquer ajuda. Ideal para um passageiro na sua cadeira de rodas.

elétricas
S11

RB150

O S11 é um equipamento ideal para a liberdade de acesso
a todos os tipos de edifícios, garantindo a mobilidade
com total autonomia, vencendo obstáculos até 3 metros.
Possibilidade de instalação interior e exterior.

A Plataforma RB150 é ideal para vencer obstáculos até 3
metros. Possibilidade de instalação interior e exterior.

elétricas
SILVER

PLV9

Acessibilidade sem problemas e com os melhores níveis
de segurança e flexibilidade. A solução ideal para garantir
acessibilidade em locais privados, locais públicos (escolas,
museus, bibliotecas, instituições) e habitações.

A solução de economia de espaço para viagens curtas. As guias
dentadas arduamente testadas oferecem a maior confiabilidade
e elevam-no rapidamente até 1,4 metros. Plataforma rebatível,
com possibilidade de instalação interior e exterior.

elétricas

hidráulicas

E10 ECOVIMEC

Quattroporte

e07 easy move

e07 heavy duty

HLSL

A Plataforma Elevador da Vimec adapta-se a qualquer contexto
doméstico devido à sua discrição e elegância.Eléctrico, sem
casa de máquina, sem óleo e ecológico. Cursos até 5 pisos.
Possibilidade de instalação interior e exterior.

O Quattroporte é o novo elevador vertical. Aproveite a
sensação de flutuar suavemente para cima enquanto desfruta
da vista panorâmica. Tecnologia de ponta economia de espaço
e até 5 pisos. Possibilidade de instalação interior e exterior.

Cómodo, silencioso, elegante. A
EASY MOVE ocupa apenas o espaço
necessário para garantir conforto e
segurança ao utilizador.

A versão Heavy Duty permite
transportar macas e outros objetos
que exijam espaços especiais, sem
dificuldades. Curso até 8,5 metros,
capacidade de carga de 600Kg.

Plataforma Elevador em estrutura
autoportante fechada com vidro
agrafado. Uma solução com elevados
padrões estéticos. Até 7 pisos.

elétricas

hidráulicas

SÉRIE 4000

SÉRIE 6000 / 7000

steppy

angular

sl 250

Plataforma elevador para interior. Várias dimensões disponíveis
podendo optar por paredes de vidro e/ou cores. Intervenções
mínimas em sua casa. Classe energética A. Vencer altura até
13 metros - 6 paragens.com grande economia de espaço.
Capacidade de carga de 250Kg/2 pessoas.

Plataforma elevador para interior muito versátil.
Várias dimensões disponíveis podendo optar por paredes de
vidro e/ou cores. Intervenções mínimas em sua casa. Classe
energética A. Vencer altura até 13 metros - 6 paragens.
Capacidade de carga de 410Kg/5 pessoas.

Acessibilidade sem problemas,
com os melhores níveis standard
no que diz respeito à segurança e
flexibilidade.

Até 6 degraus. Fica encastrada e
alinhada com o pavimento podendo
por opção ser transponível de carro
quando a mesma está fechada. Ideal
para edifícios classificados. Para
interior ou exterior.

O modelo SL 250 concede-nos uma
acessibilidade fiável em espaços
públicos ou privados com segurança
garantida e um design moderno e
agradável.

elétricas

a vácuo

hidráulicas

LITTLE ACCESS

flex step

série vm

série lr

PVE

Plataforma de fácil instalação para vencer obstáculos até
830mm para interior e exterior.

A FlexStep é a solução perfeita para vencer quaisquer
elevações quer para cadeiras de rodas ou mesmo para pessoas
com falta de mobilidade num espaço quase que mínimo. Até
6 degraus, de fácil instalação no interior e exterior.

Simples e acessível, a plataforma
elevador vertical Série VM foi projetada para redução de espaço ocupando o mínimo de espaço da sua
casa. Até 3,5 metros para o interior
de sua casa.

A Série LR é a solução perfeita
para facilitar o acesso ao seu lar,
edifícios e instituições públicas.
Percursos até 1 metro para interior
ou exterior.

Sem poço ou casa da máquina, o
elevador pneumático de vácuo é o
único que pode ser instalado sobre
o pavimento existente sem necessitar de qualquer poço por mínimo
que seja.

casos especiais - Aço Inox
plk8

plg7

O modelo PLK-8 prova que é possível combinar elegância e
funcionalidade numa plataforma elevador de escadas. Classificada como uma das melhores plataformas do mercado.
Em caso de falta de energia, contém baterias de reserva.

De desenho apelativo e qualidade acima da média, a plataforma
elevador de escadas modelo PLG-7 é exclusivamente indicada
para escadas a direito, interiores ou exteriores. Classificada
como uma das melhores plataformas do mercado. Em caso de
falta de energia, contém baterias de reserva.

Plataforma de escadas
Acessibilidade em espaços públicos e privados com segurança garantida, graças às plataformas elevador de escada, para escadas a
direito ou com curva(s) (ideal para vários lances de escada). Estas plataformas sobe escadas são muito usadas também em condomínios
de apartamentos para aceder ao hall central antes do acesso aos elevadores principais do prédio, piscinas, áreas de lazer, etc.

direito

curvas

casos especiais - Aço Inox

v64

v65

alpha

beta

A Plataforma Elevador de Escada “V64” com um estrado
para transportar cadeiras de rodas, através de um rail a
direito (ideal para percorrer um lance de escadas a direito)
é excecionalmente segura e prática.

A V65 é capaz de superar inclinações retas ou variáveis,
adaptando-se a inclinações de uma rampa ou de um lance
de escadas com curvas. Em caso de falta de energia,
contém baterias de reserva.

A plataforma elevador 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.

A plataforma elevador BETA enquadra-se bem em
qualquer ambiente graças ao seu desenho cuidadosamente
elaborado. O funcionamento silencioso e o seu fácil
manuseamento contribuem para um aumento da sua
qualidade de vida como independência de movimentos.

elevador piscina

casos especiais - Dimensões Reduzidas
alpha

beta

poolstar - fixo

i-swim - móvel

O Elevador de Piscina foi concebido
como um apoio para a entrada e
saída da Piscina, quer para quem
tem falta de mobilidade, quer para
os utilizadores de cadeira de rodas.

Solução estética e portátil, fácil
de manusear. O utilizador é
comodamente levado até ao rebordo
da piscina para entrar dentro de
água. Funciona a baterias.

elevador
piscina
A plataforma elevador 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. Capacidade de carga até 300Kg para
escadas estreitas podendo ser pintada à cor RAL.

Enquadra-se bem em qualquer ambiente graças ao seu
desenho cuidadosamente elaborado. O funcionamento
silencioso e o seu fácil manuseamento contribuem para um
aumento da sua qualidade de vida como independência de
movimentos. Pode ser pintada à cor RAL. Em caso de falta
de energia, contém baterias de reserva.

Permite entrar e sair da piscina sem
qualquer ajuda auxiliar, bem como
quando dentro de água aceder à
cadeira. Funcionamento de elevação
por pressão de água da rede.

curvas - Mono Rail
elegance

classic

ALLIANCE ACTIVE SEAT

O assento Elegance é levemente
acolchoado e oferece uma
combinação harmoniosa de design
elegante e conforto sofisticado.

O assento Classic apresenta um
acabamento atraente e durável, de
fácil limpeza.

De forma a facilitar o dia-a-dia do
utilizador esta inteligente opção
simplifica a operação de levantar/
sentar no assento da cadeira.

cadeiras elevador
As nossas Cadeiras Elevador para escadas revelam preocupação permanente com os desejos dos nossos clientes. Com as nossas
elegantes cadeiras sobe escadas de qualidade comprovada, pode facilmente subir e descer escadas, sejam escadas a direito, curvas
ou no exterior, pode transformar a sua vida na tranquilidade do seu lar.

A direito

curvas - Mono Rail

curvas - Duplo Rail

xclusive

Simplicity+

1000 XL/XXL

alliance

2000 style

2000 smart

A cadeira Xclusive foi projetada a
pensar no utilizador e nas opções
viáveis para colmatar as suas
necessidades.

Para as pessoas que escolham as
opções automáticas, a Simplicity+ é
a solução moderna para ultrapassar
os desafios de subir escadas retas.

A Handicare 1000 é a cadeira elevador
a direito mais mais estreita do
mercado.

Este confortável assento está
disponível em três esquemas
de cores, enquadrados por uma
moldura em madeira castanha clara
ou castanha escura.

Se pensa em instalar uma cadeira
elevador e as suas escadas têm
curvas, o assento Style e o sistema
duplo rail oferecem uma solução
segura e de confiança.

Com o sistema duplo rail esta
cadeira adapta-se a qualquer tipo
de escada curva e proporciona-lhe
uma viagem suave e harmoniosa.

A direito

curvas - Mono Rail

curvas - Duplo Rail

exterior

Simplicity + perch

1000 perch

ELEGANCE ACTIVE SEAT

2000 perch

1000 exterior

2000 exterior

A cadeira Simplicity + para escadas
a direito foi concebida para assistir
utilizadores com uma flexão limitada da anca ou do joelho.

Se sofre de algum problema nos joelhos
ou tornozelos que o impeçam de ir
sentado confortavelmente, a elevação
do assento pode ser a solução.

Este sistema presta assistência aos
utilizadores que necessitam de alguma
ajuda adicional quando entram ou
saem da cadeira elevador.

A cadeira 2000 Perch para escadas
curvas para quem tem dificuldade
em sentar-se devido a movimentos
limitados no seu joelho ou anca.

A cadeira 1000 Outdoor é totalmente
impermeável e concebida para
superar todos os problemas causados
pelas escadas exteriores a direito.

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.

trepadorES
de escadas
Permite aos utilizadores de cadeira de rodas ultrapassar as barreiras arquitetónicas, sejam elas internas ou externas ao edifício, e que
impeçam a mobilidade.

trepadores de escadas
T09 Roby

trepen Kuli publik

O T09 Roby é certamente um artigo líder no campo
de todas as ortopedias e lojas de artigos de saúde, que
fornecem aos próprios clientes produtos de vanguarda.
Para Cadeiras de Rodas manuais.

Trepador de escadas para cadeiras de rodas manuais
e elétricas. Ideal para escadas com muitos degraus
e edifícios classificados.

rampa de alumínio
RAMPA DOBRÁVEL LARGA

RAMPA TELESCÓPICA

Bom para uso com scooters e
cadeiras de rodas eléctricas.
Arrumado, ocupa menos menos
espaço do que rampas simples.

Rampa flexível que pode ser usada em
diversos locais e adaptada a diferentes
desníveis, nos quais as alturas e
comprimentos podem ser variáveis.

rampas
alumínio
Esta solução é mais uma forma
de dar acessibilidade em edifícios
classificados que não permitam
a adaptação de suportes fixos de
mobilidade.
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