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Altura Gold
MAGNIFICA DESCOBERTA

Um percurso suave.
O Altura Gold é equipado com arranque e paragem 
suaves, proporcionando um percurso suave e confortável 
em cada utilização. Prima, e mantenha, o botão de 
destino no painel de controlo, e deixe que a plataforma o 
leve suavemente ao piso desejado.

Personalize o seu elevador.
Com uma oferta variada de opções, o Altura Gold pode 
tornar-se verdadeiramente parte da sua casa. Escolha 
entre uma gama de tamanhos, cores e detalhes para a 
estrutura, paredes, chão e portas para criar o elevador que 
responda às suas necessidades e se integre no seu 
espaço.

Fácil instalação.
O Altura Golda está desenhado para se poder instalar em 
pequenos espaços com o mínimo de obras. O elevador é 
fornecido com a sua própria estrutura, para funcionar no 
seu interior. Trabalha com corrente monofásica e é 
normalmente instalado em poucos dias.

O Altura Gold está totalmente de acordo com as mais 
modernas normas europeias.

Descobrir o luxo de um home lift com o Altura Gold
Com o seu deslocamento suave e uma gama de elegantes opções, o home lift
Altura Gold representa um luxo para cada edifício.

Características de primeira são incluidas de base em toda a gama Altura, ficando livre para se dedicar à 

selecção do tipo e dimensão da plataforma que represente a melhor solução para as necessidades. O 
Altura Gold é uma plataforma aberta inserida numa estrutura metálica, que pode ser instalada em 
pequenos espaços sem comprometer o conforto e facilidade de utilização.

O Altura Golda tem um design simples, melhorado com elegantes detalhes, tornando-o um atractivo 
elemento para qualquer casa. Podem ser escolhidas uma selecção de opções personalizáveis para 
melhorar a integração em qualquer interior.
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Torne a sua casa 
mais confortável para 
toda a família com o 
Altura Gold. 

"Renovei uma casa antiga, e naturalmente queria 
assegurar-me que a poderia habitar para sempre. 
O Altura Gold foi o perfeito toque final para 
proporcionar um conforto extra."
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O painel de controlo 
rectroiluminado é 
magnífico e de fácil 
utilização.
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Características
CONFORTO PARA TODOS 

Painel de controlo 

O painel de controlo do Altura foi desenhado 
para ser simples de usar. O painel preto é 
iluminado com uma suave luz branca. Um 
display de alta qualidade mostra não apenas 
o piso e estado do elevador mas também 
códigos de diagnóstico para uma fácil 
manutenção ou assistência técnica.

Pequeno e compacto
O mecanismo do Altura Gold está totalmente no 
interior de uma estrututra, náo sendo necessário 
casa de máquinas.  A estrutura pode ser tão 
compacta como 900x940 mm.

Apenas é necessária uma pequena fossa de 50 
mm. Em alternativa pode ser fornecido com uma 
rampa de acesso.

Fácil Manutenção
Ao escolher um Altura Gold, você está a optar 
por conforto, fiabilidade e fácil manutenção. 
Um sistema automático de lubrificação 
mantém sempre o mecanismo a funcionar 
com suavidade e em boas condições.

A plataforma está desenhada para que a 
manutenção e assistência técnica seja 
rápida e eficiente. 

Mantenha a sua faília em segurança
No caso de falha de energia, um sistema de 
baterias de emergência traz o equipamento ao 
piso inferior. A bateria é monitorizada de forma a 
assegurar que tem sempre carga suficiente para
funcionar em caso de emergência.

Um corrimão, botão de alarme, botão de 
mergência e sistema de comunicação está 
incluído de base.
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O Altura Gold pode ser personalizado para uma melhor 
integração no seu espaço.

Tipo de plataforma 

Altura Gold: parede de comandos
A versão mais compacta do Altura Gold tem uma parede completa com o 
painel de comandos, iluminada com fiata de leds no topo. Extremidades 
de segurança em redor da base param o elevador em caso de alguma 
obstrução.

Este modelo apenas pode ser utilizado em ambiente residêncial. 

Altura Gold Pro: parede de comandos com tecto
A versão maior do Altura Gold consiste em uma parede completa com o 
painel de comandos e um tecto com 3 focos LED. Os lados abertos da 
plataforma integram fotocélulas de segurança.

O Altura Gold Pro pode ser utilizado por pessoas em cadeira de 
rodas e está de acordo com todas as normas de acessibilidade.

Um assento rebatível em plexiglass transparente pode ser fornecido como 
opção. 

Portas de piso

O Altura Gold pode ter uma, ou duas, portas por piso, dependendo da dimensão da plataforma. As 
portas de aço  e podem ser pintadas em várias cores dentro de uma vasta gama. Porta anti-fogo está 
disponível para o modelo Pro.

Para proteger o seu elevador de utilização indesejável, as portas de piso podem ter diferentes opções 
de fecho desde uma simples chave a i-botões de um toque. 

Como opção pode ser fornecido um sistema de abertura totalmente automática. 

Opções
PERSONALIZE O SEU HOMELIFT
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As portas do Altura Gold 
podem ser pintadas numa 
gama de cores para uma 
perfeita integração nos 
espaços. 
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Parede de comando

B13  AZUL (RAL 5024)

A4 BRANCO (RAL 9010)

G1 CREME (RAL 1015)

A13 MARFIM (RAL 1013)

PPS1 PRATA (RAL 7035)

N1 CINZENTO (RAL 7035)

A1 BRANCO (RAL 9003)

Skinplate de cor lisa
Painel de chapa de aço com revestimento plástico 

texturado.

PPS11  PÉROLA (RAL 1013)

AÇO INOX ESCOVADO 

Aço Inox (apenas Gold Pro) 

CORES RAL EM OPÇÃOPPS  IMITAÇÃO METAL (RAL 7037)

PPS10 GEADA (RAL 9003)

Skinplates padronizados
 Painel de chapa de aço com revestimento ligeiramente padronizado.

As cores mostradas podem variar. As referências RAL são dadas apenas como indicação aproximada.
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AREIA CINZENTOBRANCO

O Altura Gold tem 3 revestimentos de vinil para cobertura do chão da plataforma, com uma garantia 
anti derrapente. A plataforma pode ser fornecida sem revestimento para poder utilizar o próprio.

Chão

Vidro e Painéis

A estrutra metálica está 
disponível com painéis de 
poliuretano ou vidro. 

Os painéis de poliuretano e a 
estrutura metálica são de cor 
branca como standard, ou 
podem ser pintadas na vasta 
gama de cores RAL. 

Estão disponíveis as seguintes opções de vidros para as portas e estrutura.

TRANSPARENTE OPACO

FUMADO ACETINADOFUMADO BRONZE

SEMI-REFLECTANTE

Estrutura com painéis de poliuretano Estrutura com painéis de vidro
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Especificações técnicas
QUALIDADE EM TODOS OS DETALHES

Directiva ténica:         Directiva máquinas 2006/42/CE.  

Sistema de tracção:    Parafuso semfim e porca.

Velocidade (máxima):  0.15 m/s

Percurso:         

Nº de paragens: 

Portas: 

de 900 a 12000 mm

Máximo de 6. 

1 por piso / 6 por elevador 
Pro -  2 por piso / 12 por elevador             

Fossa:                         50 mm. Se não for possível pode ser utilizada
uma ramap.    

Parede de controlo: 2200 mm de altura

Altura superior estrut: 2430 mm (é possível alongar).

Controlos: Homem presente, o botão de piso tem que se
manter pressionado durante todo o percurso. 

Controlo nos pisos:     Automático de um toque.

Aplicação  :  Espaços interiores.

Descida emergência:  Operação alimentada por baterias. 
                

Tensão de trabalho:    24 V

Motor:  1.5 kW 

Pro - 2.2 kW

Alimentação:   Moofásica 230 V 50/60 Hz 16 A 

Máxima potência:        3 kW 

Pro - 4.5kW 

Carga:        250 kg  

Pro - 325  - 400 kg

Tamanhos disponíveis

Altura Gold Altura Gold Pro 

800 x 580 mm 1400 x 900 mm 

800 x 845 mm 1400 x 1000 mm 

800 x 1100 mm 1400 x 1100 mm
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Quando escolhe um produto Access BDD, está a escolher:

• Conforto e qualidade como base.

• Suporte técnico e após-venda.

• A última tecnologia, personalizada para as suas necessidades.

Desde 1976, 
temos simplificado 
o complexo para 
ajudar as pessoas 
a moverem-se nas 
suas casas.

Quando escolhe um produto Access BDD, está a escolher o melhor em 
conforto e qualidade, com um apoio ao cliente durante toda a vida do seu
elevador.
Access BDD é uma divisão thyssenkrupp Access Ltd. Damos a pessoas em todo mundo a possibilidade 
de se moverem confortávelmente nos edifícios fornecendo elevadores de escada, plataformas verticais 
e homelifts, os quais são distribuidos por uma rede parceiros cuidadosamente escolhidos. Quando 
escolhe um elevador Access BDD, está escolhendo um produto de alta qualidade e serviço de apoio.

Os nossos parceiros são especialistas em mobilidade ou produtos de elevação, receberam treino 
técnico e comercial de todos os nossos produtos. O nosso parceiro dará todas as informações 
necessárias para o ajudar a escolhar um equipamento que responda às suas necessidades.

Os nossos produtos são desenhados para uma fácil instalação e manutenção, a efectuar pelo nosso 
parceiro credenciado.

É bom negociar com um fornecedor como a Access BDD. 
Asseguram-nos o apoio que necessitamos para um melhor 
serviço aos nossos clientes.

Acesso. Em todo o lado. Para todos.
ACERCA DA ACCESS BDD
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www.accessbdd.com

O seu parceiro Access BDD:
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