HOME LIFT
Na medida ideal para sua residência

HOME LIFT
Que tal usufruir da comodidade e do conforto de ter um elevador na sua casa?

A Áttollo Elevadores é especializada no desenvolvimento e customização de
elevadores residenciais, também chamados de home lift.

D e s e n vo l ve m o s o p ro j e to d e a c o rd o c o m a s u a n e c e s s i d a d e,
com os modelos mais simples até os mais sofisticados.

Nossos equipamentos disponibilizam
de tecnologia moderna e econômica.

ECONOMIA DE ENERGIA
Baixo consumo de energia elétrica.
Não agride o meio ambiente.
Componentes de sinalização em LED.
Desliga automaticamente as luzes da cabine
quando o elevador não estiver em uso.
RESGATE AUTOMÁTICO
Em caso de falta de energia elétrica, a cabine
continua a viagem até o destino solicitado
(opcional).

HOME LIFT
☞
☞
☞
☞

Adaptável para qualquer ambiente interno ou externo.
Possibilidade de instalação mesmo em locais de dimensões reduzidas.
Instalação em estrutura metálica autoportante ou caixa de alvenaria tradicional.
Múltiplas opções de acabamento e personalização, que tornam o home lift único
em cada projeto.

☞ Silencioso.

HOME LIFT
ACIONAMENTO
Sistema de controle VVVF .
Máquina de tração com sistema de
engrenagem.
Cabine/contrapeso com cabos de
aço para deslocamento da cabine.
Relação 1:1.
Motor: 220 V, 60 Hz.
Sem casa de máquinas.
Buscamos sempre projetos eficientes, bonitos, seguros e versáteis.
Os equipamentos são projetados para serem instalados no interior de caixas de corrida em
alvenaria ou metálicas.
Podem ser instalados em residências/prédios existentes, que em sua concepção não
contavam com um elevador.
Fabricamos seguindo as normas de segurança vigentes no Brasil.
Atentamos sempre para a normas de acessibilidade, pois possuem dimensões internas
mínimas requeridas para o transporte de pessoas e cadeiras de rodas.

CABINE CONVENCIONAL
REVESTIMENTO: em aço inox escovado.
SUBTETO: em aço inox escovado com a iluminação em LED.
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA: entra em operação na falta de
energia elétrica (opcional).
PORTA: automática, tipo BUS, manual, sem porta (opção do cliente).
PISO: padrão passadeira antiderrapante ou rebaixado em 20 mm para
o cliente decorar (opcional).
BOTOEIRA
Botoeira convencional com botões de chamada, alarme e abre porta.
Totem de cabine (opcional).
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