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Quem somos … 
 
A LAPR é uma empresa dos Açores que se dedica à comercialização e instalação de equipamentos para transporte  
de pessoas com mobilidade reduzida, e mercadorias. 
 
 
Objetivos : 
Facilitar  o dia a dia das pessoas portadoras de deficiência, queremos contribuir de uma forma ativa na melhoria 
da sua qualidade de vida . 
 
 
Serviços : 
Propomos uma vasta gama de produtos de alta qualidade, com certificação CE de acordo com a Norma Máquinas 
EN 2006/42 CE. que são fabricados por empresas que estão na vanguarda da tecnologia e inovação. 
 
As nossas soluções são personalizadas e adequadas às suas necessidades. 
 
 
Suporte técnico : 
Dispomos de um serviço técnico qualificado, capaz de lhe garantir a segurança e tranquilidade do dia a dia . 
 
 
 
                                     
 

                         Consulte as nossas soluções ! 
                         Estamos aqui para ajudá-lo.   
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Equipamentos auxiliares para pessoas com mobilidade reduzida 

 HomeGlide 

 Habitualmente instalado no interior em escadas retas nos edifícios  
 particulares.  

Opcional 
 

O rail da HomeGlide pode ser equipado com uma dobradiça 
Acionada que pode ser usada quando o rail se aproxima de  
uma porta ou de um obstáculo. 

● acessibilidades_cadeiras elevador de escada 

Características e benefícios 
Robusta 

• O elevador cadeira de escada HomeGlide é simples, robusta, construída  
       para durar e com baixo custo de manutenção. Adere à certificação de segurança mais recentes e rigorosas a nível  
       internacional. 
 
Instalação 

• A simplicidade da cadeira elevador de escadas  HomeGlide permite que a instalação na escada reta interior 
       seja fácil e rápido. 
Fácil de usar 

• Para ajudar a entrar e sair da cadeira com segurança no topo da sua escada, a HomeGlide tem um comando  
       manual giratório e um cinto de segurança equipado de série. 

• O elevador de escadas HomeGlide é operado com um joystick pressão constante – basta pressionar, segurar e ir. 

• O elevador HomeGlide está disponível com dois aparelhos remotos que podem ser posicionados na parte superior  
       e na parte inferior das escadas para que possa chamar a sua cadeira a qualquer momento tornando mais fácil o  
       seu acesso. 

• Sensível a qualquer obstáculo que surja na escada, a cadeira possui um apoio de pés para sua proteção. 

• Vem equipada de série com uma chave que liga /desliga o equipamento, mantendo as baterias carregadas, caso  
        vá de férias e desligue a Homeglide. 
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Equipamentos auxiliares para pessoas com mobilidade reduzida 

HomeGlide  

● acessibilidades_cadeiras elevador de escada 

 Habitualmente instalado no interior em escadas retas nos edifícios  
 particulares.  
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Equipamentos auxiliares para pessoas com mobilidade reduzida 

HomeGlide Outdoor 

Características e benefícios 

A cadeira elevador HomeGlide exterior combina todas as características e funcionalidades do elevador de escadas 
interiores  HomeGlide standard, especialmente tratada contra a corrosão, proteção da  chuva  e  
clima para garantir a confiabilidade e desempenho. Pode ser usada em qualquer época do ano. 
 
 
Proteção  
A HomeGlide exterior vem com uma proteção que pode ser usada para proteger quando não estiver em uso.  

● acessibilidades_cadeiras elevador de escada 

Habitualmente instalado no exterior em escadas retas nos edifícios  
 particulares.  
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Equipamentos auxiliares para pessoas com mobilidade reduzida 

HomeGlide Outdoor 

● acessibilidades_cadeiras elevador de escada 

Habitualmente instalado no exterior em escadas retas nos edifícios  
 particulares.  
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● acessibilidades_cadeira elevador de escada 
 Equipamentos auxiliares para pessoas com mobilidade reduzida 

Platinum 

Características principais: 

A solução para as escadas com curvas  

• O assento giratório permite-lhe entrar e sair do elevador de escadas com facilidade e segurança. 

• Soft start / stop garante sua viagem começa e termina de uma forma suave. 

• A alimentação de DC da bateria permitir-lhe viajar mesmo durante uma falha de energia. O elevador  
     recarrega quando não estiver em uso. 

• O joystick do equipamento pode ser montado em qualquer braço para as pessoas canhotas ou direita é  
      muito fácil de usar. 

• Os controlos remotos (dois) são montados em cima e em baixo da escada. 

• Sensores de segurança estão equipados para o elevador em caso de encontrar qualquer obstrução  
      durante a viagem. 

• Concebido para percorrer dentro ou fora de escadas. 

Habitualmente instalado no interior em escadas retas nos edifícios  
 particulares.  
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● acessibilidades_cadeira elevador de escada 
 Equipamentos auxiliares para pessoas com mobilidade reduzida 

Platinum 

A solução para as escadas com curvas  

Habitualmente instalado no interior em escadas retas nos edifícios  
 particulares.  
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● acessibilidades_ plataforma sobe escadas 

Equipamentos auxiliares para pessoas com mobilidade reduzida 

Plataforma elevatória sobe escada reta (interior / exterior) 

Características principais: 

Destinado a pessoas com mobilidade reduzida e utilizadores de cadeiras rodas. Habitualmente instalado em locais  
públicos e privados como apartamentos, hotéis, restaurantes, bares, lojas e outros estabelecimentos com acesso  ao 
público.   

• Carga útil: 250 Kgs até 45º 

• Velocidade máxima: 6m / minuto 
• Capacidade: 1 pessoa 

• Tamanhos disponíveis: 
• Rail: Guia única em tubo retangular 

• Largura mínima da escada: 1 150 mm 

• A plataforma Athena está dotada com acessórios simples e fáceis de serem usados  por todos os utilizadores. 

• Painel de botões na placa com cabo extensível, que pode ser usado por um acompanhante. 

• As barras de contenção e rampas para os pisos são totalmente motorizadas oferecendo independência ao utilizador  
       com o máximo conforto. 

• A plataforma elevatória funciona, mesmo em caso de corte ou interrupção temporária da corrente eléctrica, sob o  
       modo de baterias. 

• Baixo nível de ruído durante o seu movimento. 

• Tratamento anti-corrosão para  preservar a plataforma da ação de agentes atmosféricos, tornando-se também  
       adequado para uso ao ar livre. 

• O estacionamento da plataforma deve ser feito na parte superior, ou na parte inferior do rail, para o carregamento  
       das baterias. 

• Sensores de segurança que garantem que a plataforma pare automaticamente  sempre que encontre um obstáculo 

• Montagem simples, não requer obras de alvenaria adicionais e de qualquer autorização ou licença de instalação. 



11  

 

● acessibilidades_ plataforma sobe escadas 

Equipamentos auxiliares para pessoas com mobilidade reduzida 

Plataforma elevatória sobe escada reta (interior / exterior) 

Destinado a pessoas com mobilidade reduzida e utilizadores de cadeiras rodas. Habitualmente instalado em locais  
públicos e privados como apartamentos, hotéis, restaurantes, bares, lojas e outros estabelecimentos com acesso ao 
público. 
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● acessibilidades_ plataforma sobe escada 
Equipamentos auxiliares para pessoas com mobilidade reduzida 

Plataforma elevatória sobe escada com curvas  (interior / exterior) 

Características principais: 

Destinado a pessoas com mobilidade reduzida e utilizadores de cadeiras rodas. Habitualmente instalado em locais  
públicos e privados como apartamentos, hotéis, restaurantes, bares, lojas e outros estabelecimentos com acesso  ao 
público. 

• Carga útil: 230 Kgs até 35º,  190Kgs de 36º a 45º 

• Velocidade máxima: 6m / minuto 
• Capacidade: 1 pessoa 

• Tamanhos disponíveis: 700mm x 800 mm; 750 mm x 1 000 mm;  
                                                 800 mm x 1000 mm 
• Rail: Guia única em tubo retangular 

• A plataforma OLYMPIA está dotada com acessórios simples e fáceis de serem usados  por todos os utilizadores. 

• Painel de botões na placa com cabo extensível, que pode ser usado por um acompanhante. 

• As barras de contenção e rampas para os pisos são totalmente motorizadas oferecendo independência ao utilizador 
        com o máximo conforto. 

• A plataforma elevatória funciona, mesmo em caso de corte ou interrupção temporária da corrente elétrica, sob  
       o modo de baterias. 

• Baixo nível de ruído durante o seu movimento. 

• Tratamento anti-corrosão para  preservar a plataforma da ação de agentes atmosféricos, tornando-se também  
       adequado para uso ao ar livre. 

• O estacionamento da plataforma deve ser feito na parte superior, ou na parte inferior do rail, para o carregamento  
       das baterias. 

• Sensores de segurança que garantem que a plataforma pare automaticamente  sempre que encontre um obstáculo 

• Montagem simples, não requer obras de alvenaria adicionais e de qualquer autorização ou licença de instalação. 



13  

 

● acessibilidades_ plataforma sobe escadas 
Equipamentos auxiliares para pessoas com mobilidade reduzida 

Plataforma elevatória sobe escada com curvas  (interior / exterior) 

Destinado a pessoas com mobilidade reduzida e utilizadores de cadeiras rodas. Habitualmente instalado em locais  
públicos e privados como apartamentos, hotéis, restaurantes, bares, lojas e outros estabelecimentos com acesso  ao 
público. 
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● acessibilidades_ plataforma elevatória vertical 
Equipamentos auxiliares para pessoas com mobilidade reduzida 

Plataforma elevatória vertical HDP-V 

Características gerais: 

Especificações 

• Sistema de propulsão por meio de um cilindro de simples efeito hidráulico (tipo êmbolo) ou telescópica sincronizados 
       tanto o Direct Push, nas pressões de 50 bar. 

• Central de solenóide hidráulica progressiva iniciar e parar a descida de controle manual. 

• Velocidade nominal de 0,10 m / s. 

• Manobra de alimentação de 24 V de “contato permanente”. 

• O aparelho só funciona quando o botão for pressionado. 

• Botão de paragem equipados (ligado / desligado), 

• indicação visual de comissionamento e cima e para baixo. 

• Duas paragens. 

• Dimensões padrão 1000 x 760 mm (W-alavanca). 

• Deslizamento Flat. 

• Possibilidade de até três embarques. 

• Reajustamento automático, o computador recupera o nível da planta, quando a plataforma desce por razões alheias  
       à operação normal. 

• Motor trifásico HP (750 W /). 

• Armário para o painel de controle hidráulico e elétrico com chave de abertura especial. 

• Acabamento em RAL 7035 e RAL 9005 combinado. 
 

Pertencente à gama alta de plataforma sobe escada, a HDP-V é projetado para eliminar barreiras arquitetónicas, com  
deslocamento vertical em edifícios, tanto para empresas como para particulares, fácil de usar e totalmente confiável, 
permite o trânsito a todas as pessoas com deficiência, ou em uma cadeira de rodas. 
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● acessibilidades_ plataforma elevatória vertical 
Equipamentos auxiliares para pessoas com mobilidade reduzida 

Plataforma elevatória vertical HDP-V 

Sistema de Segurança 

• Proteção automática, com a pressão para cima ou para baixo e sistema de embreagem overstress no movimento de  
        colisão com obstáculos. 

• Limite de segurança dos contactos do interruptor para evitar o aprisionamento por peças em movimento da plataforma. 

• Segurança de sobrepressão Valvular. 

• Pára-quedas hidráulicas. 

Opcional 

• Base automatizada a dobrar por “pressão constante” 

• Motor 1,5 hp fase única potência (1125 W). 

• Controle remoto: para executar as mesmas funções a partir de plataforma ou botões externos (a pressão constante). 
 

Escala da aplicação 

• Capacidade de carga: 225 kg. 

• Velocidade nominal de 0,10 m / s. 

• Apropriado para uso de pessoas 
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● acessibilidades_ plataforma elevatória vertical 
Equipamentos auxiliares para pessoas com mobilidade reduzida 



17  

 

● acessibilidades_ plataforma elevatória vertical 
Equipamentos auxiliares para pessoas com mobilidade reduzida 

        Plataforma elevatória vertical HDP1 

Especificações: 

Projetado para superar barreiras arquitetónicas através do seu movimento  

vertical, permitindo uma altura máxima de até 3000 mm com uma carga  

máxima de 300 kg.  

Utiliza um cilindro simples de efeito hidráulico (tipo êmbolo) ou telescópica  

sincronizados, tanto o Direct Push, nas pressões de 50 bar . 

Central iniciar solenóide hidráulica progressiva e parada manual descida de  

emergência de controle. 

Comando teclado fornecidos com cabine chave principal.  

Plataforma equipada com corrimão de metal e vidro para 1.200 mm. Corrimãos de aço inoxidável. 

As portas de camarotes para carga e descarga chão quando o buraco não está fechado. 
borracha preta anti-derrapante tipo de piso “Buttons”. 
placa de guia brasileiro está fechado. 
Motor: Fase 1 HP(750 W), 
monofásico 1,5 cv (1.125 W). 
Número de paradas: dois. 
Velocidade de elevação: 0,10 m / s. 150 mm. 
Dimensões de base padrão: 1.250 x 950 mm. 

Sistema de Segurança 
Dispositivo anti-esmagamento sob o cockpit 
Manobra a 24 V , botão de pressão constante, 
o aparelho só funciona quando o botão for pressionado. 
Emergência para baixo por falta de energia. 

Destinado a pessoas com mobilidade reduzida e utilizadores de cadeiras rodas. Habitualmente instalado em locais  

públicos e privados. 



18  

 

● acessibilidades _ plataforma elevatória vertical 

Equipamentos auxiliares para pessoas com mobilidade reduzida 

        Plataforma elevatória vertical HDP1 

Especificações: 
Opcional 
Motor 1,5 cv fase única de 60 Hz 
Diferente de medidas padrão. 
Controle remoto. 
Switch, o que impede a plataforma em caso de sobrecarga. 
Seat dentro da plataforma. 
Portas de patamar e placa de vidro 

Escala da aplicação 

 
• Capacidade de carga: 300 kg. 
• Velocidade nominal de 0,10 m / s. 

• Curso de 3000 mm de proporção máxima de 2:1. 
• Apropriado para uso de pessoas. 
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● acessibilidades _ plataforma elevatória vertical 

Equipamentos auxiliares para pessoas com mobilidade reduzida 
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● acessibilidades _ plataforma elevatória vertical 
Equipamentos auxiliares para pessoas com mobilidade reduzida 

        Plataforma elevatória vertical AE-H1 

A plataforma elevatória vertical AE-H1 semi-cabinada   para cadeira de rodas é uma das plataformas mais avançadas  
tecnologicamente disponíveis no mercado, adaptando-se a todo o tipo de moradias, quer no interior como exterior,  
sem necessitar de grandes obras. No interior pode ser montado no hall, cozinha ou mesmo no quarto bastando para  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Projetado para superar barreiras arquitectónicas através do seu movimento vertical, permitindo uma altura máxima de  
até 3 m com uma carga máxima de 300 Kg. 

MODELOS: 

1. Small –           Paineis laterais 1,20 m 

2. Standard –     Paineis laterais 1,50 m 

3. CTS –               Com tampa solidária 

ESPECIFICAÇÕES 

• Utiliza um cilindro simples de efeito hidráulico (tipo êmbolo) ou telescópica sincronizados, tanto o Direct Push, 
        nas pressões de 50 bar. 
• Central iniciar solenóide hidráulica progressiva e parada manual descida de emergência de controle. 

• Comando teclado fornecidos com cabine chave principal. 
• Plataforma equipada com paineis laterais em aço inox ou vidro conforme o modelo. 

• Portas da cabine ou cancela. 
• Painel junto á coluna em aço inox com 2 m de altura e iluminação na parte superior do painel (no modelo  
       Standard, CTS). 
• Estrado em borracha preta anti-derrapante tipo pitonada. 
• Motor: Fase 1 HP (750W), monofásico 1,5 cv (1.125 W). 

• Número de Paragens: duas 
• Velocidade de elevação: 0,10 m/s 
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● acessibilidades _ plataforma elevatória vertical 
Equipamentos auxiliares para pessoas com mobilidade reduzida 

        Plataforma elevatória vertical HBL 

INSTALAÇÃO 

• Não é necessário poço 
• Pequenas dimensões 
• Fácil instalação, sem fixação suplementar 
• Fonte de alimentação simples (230 V) 
• Ideal para novas construções, reconstruções e renovações 
 

CONFIGURAÇÕES INDIVIDUAIS 

• O sistema de controle pode ser escolhido, quer como um controle remoto por cabo ou controle remoto fm. 

• O tratamento pode ser eleito em função nas necessidades dos clientes. 
 
Disponíveis em: 

• Botões cogumelo 

• Botões de pressão 

• Joystick 

Modelos : 

• HBL mini 
• HBL 300 

• HBL 600 
• HBL 1000 
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● acessibilidades _ plataforma elevatória vertical 

Equipamentos auxiliares para pessoas com mobilidade reduzida 

        Plataforma elevatória vertical HBL 

CARACTERÍSTICAS 

O HBL Série é uma plataforma para cadeiras de rodas muito compacta e silenciosa desenvolvida a partir de um pon-
to de vista do usuário. 
Foi exclusivamente para acolher os desejos e as necessidades de cada usuário. 

A Série HBL é extremamente flexível e é adequado para uma variedade de especificações e diferentes construções. 
A plataforma elevatória série HBL está disponível para atribuir uma elevação até 1 m, em três modelos diferentes,  
oferecemos a possibilidade acesso na saída ou na entrada. 
Uma série de produtos exclusivos e inovadores com uma riqueza de ideias que sublinha a nossa compreensão dos  
problemas quotidianos enfrentados pelas pessoas com mobilidade reduzida. 

• Extremamente fácil de conduzir em devido ao mínimo altura de apenas 40 mm (tipo G) ou 50 mm (tipo E ). 

• Extremamente silenciosa 

• Viagem tranquila 

• Feita de material resistente à corrosão 

• Adequado para uso no interior e exterior 
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● acessibilidades _ plataforma elevatória vertical 
Equipamentos auxiliares para pessoas com mobilidade reduzida 

        Plataforma elevatória vertical AE-H1 

SISTEMA DE SEGURANÇA 

• Dispositivo anti-esmagamento sob a cabine. 

• Botões presenciais de pressão constante. 

• Resgate emergência para baixo em caso de falha de energia. 
 

OPCIONAL 

• Motor de  1,5 cv fase única de 60 Hz. 

• Controle remoto. 

• Switch de excesso de carga. 

• Banco dentro da plataforma. 

• Tampa solidária 

Equipamento de acordo com a Diretiva de Segurança EN 2006/42/CE.  
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● acessibilidades _ plataforma elevatória vertical 
Equipamentos auxiliares para pessoas com mobilidade reduzida 

        Plataforma elevatória vertical HBL 
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● acessibilidades_ plataforma elevatória vertical 
  Equipamentos auxiliares para pessoas com mobilidade reduzida 

        Plataforma elevatória vertical X-Slim 

O X-SLIM é a plataforma de elevação retrátil ideal para superar pequenas diferenças de altura (até 800 mm), por  
usuários com mobilidade reduzida, tanto em cadeira de rodas quanto em pé.   

Versatilidade máxima sem espaço: O X-SLIM permite a superação de barreiras arquitetónicas permanecendo invisíveis  
para visualização quando fechadas, resolvendo os problemas de impacto ambiental em edifícios históricos ou  de  
mérito arquitetónico particular. O sistema pode ser preparado para revestimentos de alvenaria (mármore, ladrilhos,  
etc.) para alcançar a perfeita harmonia e integração com qualquer ambiente, alternativamente, é fornecido com uma  
superfície antiderrapante.   

 O sistema está equipado com proteção de perímetro contra quedas (eles se levantam antes de iniciar a fase de  
ascensão) e proteções anti-esmagamento inferiores (eles param a plataforma em caso de interferência com corpos  
estranhos) que, juntamente com os foles de proteção, garantem segurança de 360 graus.  
No caso de um curso de mais de 500 mm, a máquina deve estar equipada com uma barra de proteção no lado de  
descida conforme as regulamentações.  
Os sistemas são equipados com abaixamento de emergência que pode ser operado diretamente da plataforma.  
Um teclado integrado pode ser aplicado para permitir o uso autônomo pelos usuários.  
A pedido, um portão pode ser fornecido , com abertura manual ou motorizada, em perfis de alumínio com uma  
almofada de vidro VISARM, equipada com uma trava de segurança a ser instalada no nível superior.  

O X-SLIM está equipado com todos os dispositivos necessários para garantir a máxima segurança pessoal.   
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● acessibilidades_ plataforma elevatória vertical 
  Equipamentos auxiliares para pessoas com mobilidade reduzida 

        Plataforma elevatória vertical X– Slim 
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● acessibilidades _ plataforma elevatória vertical 

Equipamentos auxiliares para pessoas com mobilidade reduzida 

        Plataforma elevatória vertical com movimento transversal 

O Z-SLIM é ideal para superar escadas curtas (até 800mm de elevação, até 1000mm de deslocamento) por usuários  
com mobilidade reduzida, tanto em uma cadeira de rodas como em um suporte.  

O Z-SLIM permite superar as barreiras arquitetónicas enquanto permanece invisível à vista quando fechado, resolvendo  
problemas de impacto ambiental em edifícios históricos ou de particular valor arquitetónico. 
 
O sistema pode ser estabelecido para alvenaria (mármore, azulejos, etc.) para alcançar perfeita harmonia e integração  
com qualquer ambiente, alternativamente, vem com um plano antiderrapante. 
 
O Z-SLIM consiste em uma base de pantógrafo fixa, que trata do levantamento e do plano deslizante que lida com a  
tradução, a aplicação típica é superar as escadas curtas.  
 
O sistema está equipado com proteções perimetrais anti-queda (são levantadas antes do início da subida) e proteções 
 anti-escorregas mais baixas (parar a plataforma em caso de interferência com corpos estranhos) que, combinadas com  
o fole de proteção, garantem segurança de 360 graus . 
Se o curso exceder 500mm, a máquina será equipada com uma barra drop-down de acordo com os regulamentos. 
Um botão a bordo pode ser aplicado para permitir aos usuários usá-lo de forma autônoma. 
 
O Z-SLIM vem com todos os dispositivos necessários para garantir a máxima segurança da pessoa. 



28  

 

● acessibilidades _ plataforma elevatória vertical 
Equipamentos auxiliares para pessoas com mobilidade reduzida 
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Equipamentos auxiliares para pessoas com mobilidade reduzida 

        Elevador unifamiliar DH 

● acessibilidades_elevadores unifamiliares(Home Lift) 

  Elevador hidráulico para transporte vertical de pessoas deficientes ou com mobilidade reduzida. Concebido 
para habitações unifamiliares, estabelecimentos comerciais e edifícios públicos, onde não é possível instalar 

um elevador  convencional. 
 
A velocidade é reduzida em comparação com os elevadores convencionais, de acordo com a Diretiva de Segurança 
Norma Máquinas EN2006/42 CE e a norma europeia Elevadores Vertical (PEV) para pessoas com mobilidade reduzida 
que precisam ou não de cadeira de rodas, com cabines adaptadas em dimensões e controlos para o efeito. 
 
O elevador de passageiros DH tem uma vasta decoração das cabines, com opção de portas automáticas ou  
semi--automáticas. 
 
Este modelo é ideal para locais onde é difícil instalar um elevador convencional devido aos seus requisitos mínimos da 
caixa. 
 
Para cursos totais até 6 ou 7 m (dependendo do poço e extra-curso disponíveis), a estrutura da guia foi concebido para 
ser fixada ao fundo do poço e teto, sem necessidade de fixações intermédias. 

 

• A sua estrutura foi estudada e projetada de forma exaustiva , para garantir a máxima segurança; 

• Dispõe de uma ampla gama de modelos e acabamentos, que se adaptam ás suas necessidades; 
• Eficiência energética – funciona em qualquer tomada do lar e tem um gasto mínimo; 

• Otimiza os espaços – aproveitamento da caixa até 70%; 
• Equipado com um sistema de resgate que permite evacuar as pessoas, em caso de falha de energia elétrica. 

Vantagens 
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Equipamentos auxiliares para pessoas com mobilidade reduzida 

● acessibilidades_elevadores unifamiliares(Home Lift) 
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Equipamentos auxiliares para pessoas com mobilidade reduzida 

● acessibilidades_elevadores unifamiliares(Home Lift) 



32  

 

Equipamentos auxiliares para pessoas com mobilidade reduzida 

● acessibilidades_elevadores unifamiliares(Home Lift) 
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Equipamentos auxiliares para pessoas com mobilidade reduzida 

● acessibilidades_elevadores unifamiliares(Home Lift) 



34  

 

Equipamentos auxiliares para pessoas com mobilidade reduzida 

● acessibilidades_elevadores unifamiliares(Home Lift) 
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Equipamentos auxiliares para pessoas com mobilidade reduzida 

● acessibilidades_elevadores unifamiliares(Home Lift) 
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Equipamentos auxiliares para pessoas com mobilidade reduzida 

● acessibilidades_trepa escadas 

Trepa escadas independente STAIRMAX 

• Para uso sem a necessidade de uma pessoa auxiliar 

• Escadarias interiores e exteriores disponíveis 

• Solução barata para elevadores de cadeira de rodas convencionais 
 
É um trepa escadas movido a bateria, independente e muito económico, que em muitos casos apresenta uma  
alternativa móvel, mais favorável em relação às cadeiras e plataformas elevador de escadas. O STAIRMAX permite 
aos portadores de cadeira de rodas subir e descer escadas retas com a sua própria cadeira, sem qualquer tipo de 
 esforço ou ajuda, é fácil de manobrar em patamares intermédios, o que a torna ideal para casas particulares. 

O STAIRMAX oferece aos utilizadores de cadeira de rodas uma vida flexível, móvel e independente sem que seja 
 necessária qualquer alteração arquitetónica da escada. 

Especificações 

 

Max. capacidade de carga: 110 kg 

Fonte de alimentação: 2 x 6 V Acumulador 

Max. inclinação: 35 ° 

Peso: 54 kg 
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Equipamentos auxiliares para pessoas com mobilidade reduzida 
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Equipamentos auxiliares para pessoas com mobilidade reduzida 

● acessibilidades_trepa escadas 

Trepa escadas padrão Série SA (SA-3 e SA-S) 

 

• Para escadas em ambientes fechados e ao ar livre 

• Cabe a maioria das cadeiras de rodas 

• Robusto, de construção auto-sustentável 

• condução fácil e segura 

• Para viagens até 30 andares sem qualquer esforço 

• Apenas um atendente necessário! 

Pode ser utilizado no interior ou no exterior , com auxilio de um assistente em escadas retas com inclinação de até  
35 ° de uma de forma segura e simples. 
 
Tem um raio de viragem extremamente pequeno sendo indicado para patamares de escadas mais pequenas. 

Especificações:  SA-S 

 

Max. Capacidade de carga: 150 kg 

Min. raio de viragem: 970 X 970 mm 

Peso: 59 kg 
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Equipamentos auxiliares para pessoas com mobilidade reduzida 

● acessibilidades_trepa escadas 
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Equipamentos auxiliares para pessoas com mobilidade reduzida 

Elevador de piscina fixo F145 

● acessibilidades_elevadores de piscina 

Graças à sua estrutura simples e elegante, permite o acesso a todos os tipos de piscinas de alvenaria, enquanto a  
versão F145 B fácil acesso a todos os tipos de piscinas de borda infinita com skimmer, cais, docas e barcos de  
vários tipos. ele tem três sistemas de ancoragem: um soquete para ser aparafusada ou duas tomadas diferentes  
presa ao do piso com concreto. É um produto extremamente versátil e fiável. O elevador pode ser equipado com  
um assento móvel e independente, um arnês, ou mesmo uma estrutura personalizada. Quando o guindaste é não  
utilizado pode ser removido do solo com 3 manobras simples. 
 

 
Especificações 

• Peso Máximo:  140 kg 

• distância Máxima do braço (sem apoio): 1350 milímetros 

• Tempo de descida com peso: 40 seg. 

• Tempo de subida com peso: 40 seg. 

• Peso: 63-58 kg 

• estrutura de aço zincado com acabamento em revestimento em pó 

• Bateria: 24V 

• Alimentação: 12V 

• caixa elétrica 

• carregador de bateria externa 

• Rotação: 360 ° 

• Base de fixação padrão: 400 x 400 mm 

• controlo remoto 
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Equipamentos auxiliares para pessoas com mobilidade reduzida 

● acessibilidades_elevadores de piscina 

Elevador de piscina fixo F145 
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Equipamentos auxiliares para pessoas com mobilidade reduzida 

Elevador de piscina fixo F130 

● acessibilidades_elevadores de piscina 

É  indicado para piscinas  terapêuticas  alvenaria, banheiras de  hidromassagem,  banheiras  de  hidromassagem,  
barroterapia, etc. Graças a sua bandeira estrutura e seu tipo de braço giratório bem 1400 mm de comprimento é  
recomendado para espaços estreitos e limitados onde parede placa de  montagem permite  a  operação  perfeita  
sem qualquer impedimento no chão e remover qualquer tipo de soquete. O guindaste pode ser equipado com um  
assento móvel e independente, um chicote de fios ou mesmo uma estrutura personalizada. 
 

Especificações 

• Peso máximo de elevação: 140 kg 

• Curso máxima do  braço (sem apoio): 1.400 milímetros 

• Tempo de descida com peso: 40 seg. 

• Tempo de subida com peso: 40 seg. 

• Peso: 50 kg 

• estrutura de aço zincado com acabamento em revestimento em pó 

• Bateria: 24V 

• Alimentação: 12V 

• central elétrica 

• carregador de bateria externa 

• Rotação: 160 ° 

• Parede placa de fixação: 90 x 20 cm 

• Controlo remoto 
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Equipamentos auxiliares para pessoas com mobilidade reduzida 

● acessibilidades_elevadores de piscina 

Elevador de piscina fixo F130 



44  

 

Equipamentos auxiliares para pessoas com mobilidade reduzida 

Elevador de piscina acima do solo fixo F100 

● acessibilidades_elevadores de piscina 

É elevador de piscina fixo F100, permite uma acessibilidade simples e segura nas piscinas acima do solo para pessoas 
deficientes ou com mobilidade reduzida. 

A âncora deve ser fixada em uma superfície de cimento  armado 60 x 60 x 60cm com 8 tacos. 

 

Especificações: 
  

•  Peso Máximo de elevação: 140 kg 

• Curso máximo do  braço: 1150 milímetros-250 milímetros 
• Tempo de descida com peso: 23 seg. 

• Tempo de subidao com peso: 17 seg. 
• Peso: 100 kg 

• estrutura de aço zincado com acabamento em revestimento em pó 
• Bateria: 24V 

• Alimentação: 12V 

• central elétrica 
• carregador de bateria externa 

• Rotação: 350 ° 
• Controlo remoto e painel de comandos 
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Equipamentos auxiliares para pessoas com mobilidade reduzida 

● acessibilidades_elevadores de piscina 

Elevador de piscina acima do solo fixo F100 
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Equipamentos auxiliares para pessoas com mobilidade reduzida 

Elevador de piscina fixo DELPHIN 

● acessibilidades_elevadores de piscina 

  A operação é muito simples e  permite a utilização automática do elevador, sem a necessidade de um assistente. 
  Tem apenas 1 ponto de fixação ao lado da borda da água e permitir operar com pressão de água doméstico para fácil  
  instalação e despesas de manutenção mínima. 

 

É um dispositivo prático que permite o acesso de entrada e saída da piscina das pessoas deficientes ou com mobilidade 
 reduzida.  

• Nenhuma instalação subaquática 

• design atraente em aço inox 

• Alimentado pela pressão da água 4 bar 

• Fácil de montar e desmontar 
 

Especificações: 
Peso máximo: 130 kg 

A pressão da água: 4 bar 

Curso máximo: 1600 milímetros 

Material: aço inoxidável AISI 316 
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Equipamentos auxiliares para pessoas com mobilidade reduzida 

● acessibilidades_elevadores de piscina 
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Equipamentos auxiliares para pessoas com mobilidade reduzida 

Elevador de piscina móvel  PandaPool 

● acessibilidades_elevadores de piscina 

É um elevador  de piscina portátil com tecnologia avançada e inovador nas suas características graças ao leme de  
controle com tração automática, minimizando os esforços exigidos pelo operador. 
Mais autonomia e capacidade até 145 kg. Grau máximo de segurança graças aos 8 níveis de segurança. Tudo isso 
 faz com que PandaPool seja uma referência para elevadores de piscina. 
  
 

Especificações para PandaPool 

• Capacidade de carga: 145 kg 

• Max. amplitude do braço: 1.500 milímetros 
• Profundidade de assento dentro da água: 900 mm 

• Tempo de descida com peso: 25 seg. 

• Tempo de subida com o peso: 18 seg 

• Peso: 260 kg 
• 2 velocidades automáticas 

• Autonomia: 100 ciclos de trabalho 
• leme automático, movimento para a frente efetuado por uma alavanca de comando (cima/baixo) 

• indicador do nível de carga da bateria e botão de emergência 

• Raio de giro: 200 ° 
• motor hidrelétrico 

• sistema de operação manual de emergência em caso de avaria do sistema elétrico 
• sistema automático de travagem integrado na roda 

• sistema de travagem de segurança por meio de sensores  
       que impedem a aproximação excessiva à água 
• detector de piso em infravermelho 

• sistema de movimento de segurança por meio de 
       interruptor de aproximação à margem 
• bateria de 24V 

• carregador de bateria 

• Estrutura de aço revestido a zinco 
• cinto de segurança de 2 pontos 

• cintos de segurança de 4 ou 5 pontos (opcional) 
• apoio para a cabeça 

• apoio das pernas removível 
• kit de fixação ao piso (opcional) 

• controlo remoto para os movimentos baixo/cima  
       (opcional) 
• Cobertura de proteção (opcional) 
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Equipamentos auxiliares para pessoas com mobilidade reduzida 

● acessibilidades_elevadores de piscina 
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Equipamentos auxiliares para pessoas com mobilidade reduzida 

Elevador de piscina móvel  BluOne 

● acessibilidades_elevadores de piscina 

É um dispositivo inovador, rápido, seguro e confortável para o transporte de pessoas com deficiência ou pessoas com  
capacidades motoras limitadas. 

• RÁPIDO : ele não precisa de qualquer fixação ao solo e é fácil de usar. A pessoa que se senta no assento na parte  
       da frente e é empurrado para a borda da piscina. Basta acionar o travão e bloquear na posição (caso contrário, a  
       máquina não funciona) e pressione o botão para baixo e o nadador é abaixado na piscina. 

• SEGURO : com seus 5 níveis de segurança 

• CONVENIENTES para o operador, graças às suas dimensões reduzidas e de fácil manuseio. 

• CONFORTÁVEL  para a pessoa transportada graças às rodas de borracha com alta potência de amortecimento e  
       uma variedade de cintos, apoios para a cabeça e apoio para os pés. 
 

 Características técnicas BluOne 

• Capacidade máxima: 110 kg 

• Curso máximo: 1150mm 

• Entrada do assento na água 600mm. 

• Tempo de queda na água: 23 seg 

• Elevadores: 17 seg 

• Peso em ordem de funcionamento: 120 kg 

• Autonomia 50 ciclos de trabalho 

• Painel de controle com teclas para cima e  
       para baixo,  

• indicador de nível de bateria e cogumelo 
       de emergência 

• Bateria 24V 

• Unidade de controle eletrodudítico 

• Sistema de segurança manual em caso de 
        operação não elétrica 

• Sistema de freio integrado nas rodas com  
       controle do guidão e consenso elétrico 

• Sistema de bloqueio de cadeado auxiliar para avanço de água excessivo 

• Baterias de carga 

• Estrutura de aço com galvanização e revestimento em pó a 180 ° 

• Cinto de 2 pontos 

• Cintos de bloqueio com 4/5 pontos Opcional 

• Cobertura opcional 

• Encosto de cabeça opcional 

• Suporte de perna opcional 

Certificações e Patentes 

– Europeu de Patentes invenção industrial e modelo de utilidade PCT 
IT2006000014 
– Directiva 93/42 / CEE – Dispositivos médicos 
– Directiva 2006/42 / CE – Directiva Máquinas 
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●● cargas_mini cargas 

Equipamentos de elevação para transporte de mercadorias 

 
 
Elevadores para transporte de pequenas cargas. Economize tempo e esforço no transporte de material de um piso  
para outro. 
 
Fabricado em função das suas necessidades, permite adaptar-se ao espaço disponível (dimensões, revestimentos,  
acabamentos) e a estética desejados. 
 
Possui múltiplas aplicações: transporte de medicamentos e de instrumentos (farmácias, clínicas, hospitais), transporte  
de documentos, encomendas, etc. 
 
É muito durável e funcional. Oferece a máxima segurança. 

Baixo consumo de energia tanto no modelo elétrico como no hidráulico. 

Design atraente. 

*Equipamento der acordo com a Diretiva de Segurança EN 2006/42/CE 

Plataforma pequenas cargas 
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●● cargas_ pequenas cargas PLH1 

Equipamentos de elevação para transporte de mercadorias 

Transporte exclusivo de carga 
 
Plataforma hidráulica c/ 1 coluna 

– Capacidade de carga entre 100 a 5000Kg 
– Dimensões, Curso e número de paragens em função das necessidades do cliente 

Plataforma hidráulica c/ 2 colunas 

– Capacidade de carga entre 1000 a 5000Kg 
– Dimensões, Curso e número de paragens em função das necessidades do cliente 

As nossas plataformas estão equipadas com sistema de segurança com rotura de cabos, produzindo o corte da  
manobra eléctrica, incluindo o alongamento de cabos. Estrutura fechada por perfis amplamente dimensionados,  
com guia de apoio para a plataforma, perfis laminados e piso de chapa de aço antiderrapante. Central de força  
formada por um conjunto monobloco, motor elétrico de 1.500 r.p.m., bomba de impulsor, válvula anti-retorno,  
válvula de segurança, válvula de pressão mínima e válvula de pressão máxima, electroválvula, válvula de arran-
que  
progressivo, filtro de aspiração e ponto desvaporizador, quadro de manobra em armário metálico, elementos  
auxiliares de manobra, botoneiras, fins de curso, etc., são do tipo industrial e de grande robustez. 

Plataforma de carga 
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●● cargas_ mesas de tesoura 

Equipamentos de elevação para transporte de mercadorias 
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●● cargas_monta-pratos 

Equipamentos de elevação para transporte de mercadorias 

 

Características 

Unidade operada hidraulicamente com baixo nível de ruído, possibilidade de instalação com uma altura mínima  
a partir da última paragem para o veio do tecto. Curso para mais de 8m; tracção elevador com contrapeso e 
 máquina no topo. Oferecidos em duas versões (instalação em parede ou com estrutura de apoio). Todos os 
 materiais e acessórios para a sua total instalação e perfeito funcionamento estão incluídos. 
Estrutura por perfis amplamente dimensionados, com guia de apoio para a cabine. Cabine em chapa lisa de aço 
 inox, com 3 aberturas possíveis em um nível de paragem. Contém uma prateleira amovível no modelo padrão.  
Portas verticais bipartidas com fechadura de segurança e contacto elétrico, operando automaticamente, com  
resistência de porta corta-fogo. Acesso disponível pela porta da casa das máquinas. 
Botão de chamada e envio a todos os andares, com luzes piloto indicando a presença do elevador, com um  
sinal sonoro para indicar a chegada. Todos estes elementos funcionam a baixa tensão 24v como medida de  
segurança. 
Central de força formada por um conjunto monobloco, inclui o tanque de óleo, motor elétrico de 1.500 r.p.m.,  
bomba de impulsor, válvula anti-retorno, válvula de segurança, válvula de pressão mínima e válvula de pressão 
 máxima, electroválvula, filtro de aspiração e ponto desvaporizador. Todos os componentes vão montados sobre 
 o início do tanque para facilitar a revisão. 
Quadro de manobra em armário metálico, está equipado com material eléctrico de primeira qualidade, os  
elementos auxiliares de manobra, botoneiras, fins de curso, etc., são do tipo industrial e de grande robustez. 

   Equipamento: Monta-pratos 

     ●Hidráulicos                          ●Elétricos 

 
Este equipamento tem mais ampla aplicação no setor de serviços, e restauração (restaurantes, hotéis, etc.), podendo 
 ser aplicado para transporte de diversos materiais (livros, medicamentos, e utensílios variados) em edifícios de  
escritórios, farmácias, bibliotecas, habitações, etc. É especialmente concebido para o transporte de pequenas cargas. 
Vem equipado com uma cabine ou com cabine dupla ficando uma  sobre a outra. 

 

Especificações 
• Capacidade de carga entre 50 a 100Kg 
• Dimensões de acordo c/ a necessidade do cliente 

• Portas e Cabine em aço inox 

opcional 
• Estrutura autoportante 
  

Equipamento de acordo com a Directiva de Segurança EN 2006/42/CE. 
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Abrigos retráteis 

Equipamentos de proteção para carga e descarga de mercadorias 

 

Desenhado para o ajuste no perímetro da caixa do camião, assegurando uma economia energética e um melhor  
conforto nas manobras. 

• Formado por uma estrutura no perímetro que suporta um conjunto de lonas, as quais se adaptam à carroçaria  
       do camião. Esta estrutura é retrátil para que em caso de se produzir uma manobra incorreta por parte do camião, 
       o abrigo volte à sua posição inicial. O seu objectivo é o de proporcionar uma perfeita estanquecidade no  momen- 
       to da carga e descarga de modo que se obtenha uma importante economia de energia assim como a proteção  
       das mercadorias. 

●●●proteção de cargas _abrigos retráteis 
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Nivelador de cais 

Equipamentos de proteção para carga e descarga de mercadorias 

Este equipamento  nivela a diferença de altura entre o estrado do camião e o piso do armazém, facilitando e  
optimizando as operações de carga / descarga. 
 
A escolha do nivelador de cais é normalmente baseada em algumas condições básicas tais como: design do  
armazém, fluxo de tráfego, tipo de veículos, altura do estrado e equipamento de manuseamento para carregar  
e descarregar. 
 
Este equipamento está de acordo com a diretiva de Segurança  EN 1398 

 
Niveladores de Cais – Lábio hidráulico 
. Ideal para permitir o acesso à traseira de um veículo convencional. 

Niveladores de Cais – Lábio telescópico 
. A aba é extensível para unir a veículos que não se possam aproximar do cais (por exemplo, veículos  

●●●proteção de cargas _niveladores de cais 
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●●●●parqueamento automóvel _monta autos 

Equipamentos de elevação para carros 

 
Transporte vertical de veículos, incluindo os respetivos ocupantes. O seu desenho com dupla coluna permite-lhe  
suportar mais carga e atingir uma largura de 3 metros. Ideal para edifícios com garagem unifamiliar ou plurifamiliar  
onde não é possível a construção de uma rampa de acesso ou para a substituição de um ascensor monta-carros  
existente. 
Projetado e fabricado de acordo com os requisitos exigidos pela diretiva maquinas cumprindo com todas as normas  
de segurança europeias. 
 

CARACTERÍSTICAS 

Carga 2000 a 3500 kg 

Percurso máximo 7 m (solicitar informações sobre percursos maiores) 

Velocidade máxima 0,10 m/s 
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●●●●●portões e automatismos_ portões secionados e residenciais 

Cada vez mais, todos nós damos importância à estética dos nossos lares, até porque é fundamental que nos sintamos  
bem naquela que é, afinal de contas a nossa casa. Assim temos ao seu dispor diferentes tipos de portões seccionados  
com as mais variadas configurações de modo a que possa usufruir, sempre, de tudo aquilo que deseja.  
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●●●●●portões e automatismos_ portões secionados e residenciais 
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