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Elevador doméstico ELEGANS

ELEGANS é um elevador residencial de última geração, especialmente projetado para garantir a auto-
nomia das pessoas em sua casa. Perfeito para criar um ambiente acessível, confortável e seguro.

É um elevador doméstico de alta qualidade, elegante, inovador e adequado para instalação em 
uma ampla variedade de residências. O ELEGANS permite que você seja transportado de um andar 
para outro de maneira confortável, silenciosa e tranquila.

Aproveitamento máximo do espaço

Acessibilidade Residencial de Alto Nivel

Movimento confortável e tranquilo

Vive o mundo sem barreiras

Vive o mundo sem barreiras

Segue o nosso perfil!

info@valida.pt

800 11 02 33

www.valida.pt

Vive o mundo sem barreiras

A nossa missão é aconselhar e oferecer a solução de 
elevador de escada mais adequada às necessidades 
de cada utilizador, melhorando assim a sua qualidade 
de vida e dando-lhe uma maior autonomia. 
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SOTapizados Características tecnicas

INSTALAÇÃO FÁCIL
Se instala em 2 dias, 
de forma simples e limpa.

SEGURANÇA 
GARANTIDA
Sensores/bordas de 
segurança. Nivelamento 
para pisos irregulares. Em 
conformidade com a Diretiva  
de Máquinas 2006/42/EC. 

DESIGN
CONTEMPORÂNEO
Elegante emoldurado, 
com painéis largos,
iluminação de LED.

ELEGANS,
eleve o conforto do seu lar

CONFIGURÁVEL
Disponível em 3 tamanhos
e 3 alturas de carro:

Uma pessoa
Duas pessoas
Pessoa em cadeira de rodas
Alturas: 1,8m., 1,9m. ou 2,0m.
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Planta baja

A B G H I

542x750

850x750

850x1250

790

1098

1098

A = largura total

B = comprimento porta aberta

G = comprimento total

H = caminho livre

I = comprimento
     útil

L = altura de cabine

M = espessura máxima teto

N = mínimo de rota

P = altura mínima (piso inferior)

K = espaço minimo para o motor 
      (convés. superior)

J = altura mínima (útimo andar)

1620

1928

2428

1098

1098

1598

542

850

850

750

750

1250

J motor padrão J motor rápido K M N min H max P minL

1.800 cabina

1.900 cabina

2.000 cabina

2285

2385

2485

2410

2510

2610

1982

2082

2182

1957

2057

2157

450

450

450

4200

4200

4200

2000

2100

2200

1850

1950

2050

Capacidade de carga: 255 Kg.

Curso máximo: 4,2 metros

Ruído: 55/50 db (1m/5m)

Cor da cabine: RAL 7035

Abertura da porta: manual

Pavimento: vinil antiderrapante cinza

Velocidade máxima: 0,08 m/seg. Controles: controle remoto

Conexão elétrica: 240V. 50Hz.

Potência do motor: 0,75kW.

Segurança: bandeja inferior sensível e travão

Tração por cabo

Tela colorida de 7”
Corrimão
Banco rebatível
Porta automática
Telefone de discagem automática

Pavimento opcional (vinil com
efeito mármore, carvalho ou personalizado)

Motor mais rápido
Capacidade de 300 Kg.
Cores RAL especiais
Luz ambiente RGB
Teclado externo com fio

Opções

Sistema de tração mecânica
Arranque e travagem suave
Rolagem silenciosa
Equipamento autônomo
Ocupa pouco espaço

Chega mais alto que outros
Capacidade de 255 Kg.
Descensor de emergência
Instalação rápida e fácil
Ecológico

Descubra a experiência ELEGANS
Altura

Superfície

En milímetros

Características gerais

Elevador doméstico para uso residencial.

Projetado para ser instalado em uma 
ampla variedade de residências (disponí-
vel em diferentes tamanhos).

Permite superar inclinações de até 4,2 m.

Movimento por elegantes guias verticais.

Máximo aproveitamento do espaço 
(quando o elevador não estiver no quarto). 

Painéis largos que permitem uma visibili-
dade limpa.

Sistema de controle digital com funções 
durante a viagem.

Iluminação LED no teto.

Controles internos que são ativados com o 
toque de um botão. Controles externos em 
ambos os andares.

Tela Inteligente de Diagnóstico Lógico: 
permite identificar facilmente os incidentes e 
resolvê-los rapidamente.

Grande variedade de opções adicionais.

Cumple con la Diretiva de Máquinas 
2006/42/EC. 
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