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Elevador domèstic ELEGANS

Viu el món sense barreres

ELEGANS és un elevador residencial d’última generació especialment dissenyat per garantir l’autonomia 
de les persones dins la seva llar. És perfecte per crear un entorn accessible, còmode i segur.

És un elevador domèstic d’alta gamma, elegant, innovador i apte per a instal·lar-se en una àmplia 
varietat d’habitatges. ELEGANS permet el transport d’una planta a una altra de manera confortable, 
silenciosa i tranquil·la.

La nostra missió és la d’assessorar i oferir la solució  
salvaescales més adequada a les necessitats de 
cada usuari, aconseguint millorar la seva qualitat 
de vida i dotar-lo d’una major autonomia.

Solucions que milloren la qualitat de vida!

Màxim aprofitament de l’espai

Viu el món sense barreres

Viu el món sense barreres

Segueix-nos!

info@valida.cat

www.valida.cat

Accessibilitat d’alta gamma

Desplaçament còmode i segur
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SOCaracterístiques generals Tapizados Característiques tècniques

Elevador domèstic per a ús residencial.

Dissenyat per a ser instal·lat en una àmplia 
varietat de llars (disponible en diferents 
mides).

Permet salvar desnivells de fins a 4,2 m.

Desplaçament a través d’elegants guies 
verticals.

Màxim aprofitament de l’espai (especial-
ment quan l’elevador no es troba a dins de 
l’habitació).

Amplis panells que permeten una neta  
visibilitat.

Sistema de control digital amb funcions 
durant el recorregut.

Il·luminació led al sostre.

Comandaments interns que s’activen amb 
només prémer un botó. Comandaments 
externs en ambdues plantes.

Pantalla intel·ligent de diagnòstic lògic: 
permet identificar incidències fàcilment i 
resoldre-les ràpidament.

Àmplia varietat d’opcions addicionals.

Compleix amb la Directiva de Màquines 
2006/42/EC. 

FÀCIL INSTAL·LACIÓ
S’instal·la en 2 dies, de forma 
senzilla i neta.

SEGURETAT 
GARANTIDA
Sensors/vores de 
seguretat. Anivellament 
per a pisos desnivellats. 
Compleix amb la Directiva  
de Màquines 2006/42/EC. 

DISSENY
CONTEMPORANI
Emmarcat elegant,
amb amplis panells.
Il·luminació led.

ELEGANS,
eleva el confort dins la teva llar

CONFIGURABLE
Disponible en 3 mides  
i 3 altures de cabina:

Una persona
Dues persones
Persona en cadira de rodes
Altures: 1,8m., 1,9m. o 2,0m.

B

G

A

I

H

LKJ

M

P

N

Planta baixa

A B G H I

542x750

850x750

850x1250

790

1098

1098

A = amplada total

B = longitud porta oberta

G = longitud total

H = pas lliure

I = longitud útil

L = altura cabina

M = gruix màxim forjat

N = recorregut mínim

P = altura mínima (pis inferior)

K = espai lliure fins a motor (pis sup.)

J = altura mínima (pis superior)

1620

1928

2428

1098

1098

1598

542

850

850

750

750

1250

J motor estàndard
J motor ràpid 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

Capacitat de càrrega: 255 Kg.

Recorregut màxim: 4,2 metres 

Soroll: 55/50 db (1m/5m)

Color cabina: RAL 7035

Obertura porta: manual

Terra: vinil antilliscant gris

Velocitat màxima: 0,08 m/seg. Controls: comandament  a distància

Connexió elèctrica: 240V. 50Hz.

Potència motor: 0.75kW.

Seguretat: safata inferior sensible i fre

Tracció per cable

Pantalla a tot color de 7”
Passamans
Seient plegable
Porta automàtica
Telèfon amb automarcació

Motor més ràpid
Capacitat de 300 Kg
Colors RAL especials
Llum d’ambient RGB
Botonera externa cablejada

Opcionals

Sistema de tracció mecànica
Arrancada i frenada suau
Desplaçament silenciós
Equip autònom
Ocupa poc espai

Recorregut superior a altres
Capacitat de 255 Kg
Descensor d’emergència
Instal·lació ràpida i senzilla
Ecològic

Descobreix l’experiència ELEGANS
Altura

Superfície

En mil·límetres

Terres opcionals (vinil efecte
marbre, roure o personalitzat)
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