Experience
Luxury

Altura
platinum

“

Experimente o luxo com o Altura
Platinum, um elevador versátil com uma
vasta gama de aplicações.

Quando desenhámos o novo teatro, o
Altura Platinum foi a escolha perfeita
para assegurar que os nossos visitantes em
cadeiras de rodas podiam aceder ao
auditório em segurança e conforto.”

O Altura Platinum é accionado por uma
tecnologia hidráulica fiável. Disponível
numa vasta gama de tamanhos e
configurações, o Altura Platinum é um
elevador altamente adaptável e pode ser
usado em locais públicos ou privados, no
interior ou no exterior. Pode ser fornecido
com a sua própria estrutura metálica ou
instalado no interior de um vão de
construção.
Um elevador Altura Platinum pode ser
qualquer coisa desde uma simples
plataforma com consola de comando e
tecto até uma cabina totalmente fechada e
com portas automáticas telescópicas. Pode
escolher entre uma vasta gama de opções
de portas, acabamentos interiores, tectos e
pisos para criar o elevador perfeito para a
02 sua casa ou negócio.
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experience luxury
with the altura
platinum.

Elevadores Altura estão totalmente de
acordo com todas as normas Europeias de
segurança e pode ser utilizado em locais
públicos ou privados

1
SUAVE DO
INICIO AO FIM
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Todos os elevadores
Altura Platinum estão
equipados com arranque
e paragem suaves como
standard, garantindo
um percurso suave
desde o momento que
pressiona o botão de
comando. Para sua
segurança, cabinas com
lados abertos são
equipadas com botões
que se devem manter
pressionados durante o
percurso., enqunato
uma cabina fechada tem
botões de comando
automático.

2
PERSONALIZE O
SEU ELEVADOR
Escolha entre uma vasta
gama de acabamentos de
cabina para criar o
elevador que responda às
suas necessidades e se
integre no ambiente em
redor. O minimalismo
da cabina Simplicity
torna-a discreta e em
consonância com
qualquer ambiente
sendo uma boa escolha
para edificios públicos,
enquanto a elegância da
Deluxe permite uma
melhor integração em
ambientes estilizados.

1

3
FÁCIL DE
INSTALAR
O Altura Platinum está
desenhado para ser
instalado em poucos
dias, e com a sua
estrutura auto-portante
requere minimos
trabalhos de construção.
Existe uma gama de oito
planos standard ou pode
ser construido em outras
dimensões requeridas.
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O elevador é
alimentado pela linha
monofásica corrente e
está de acordo com as
normas de segurança
aplicáveis.
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Elevadores Altura estão totalmente de
acordo com todas as normas Europeias de
segurança e pode ser utilizado em locais
públicos ou privados
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Smooth
From
Start
to Finish

Design
Your Lift
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lados abertos são
equipadas com botões
que se devem manter
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automático.
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Easy to
Install
O Altura Platinum está
desenhado para ser
instalado em poucos
dias, e com a sua
estrutura auto-portante
requere minimos
trabalhos de construção.
Existe uma gama de oito
planos standard ou pode
ser construido em outras
dimensões requeridas.

O elevador é
alimentado pela linha
monofásica corrente e
está de acordo com as
normas de segurança
aplicáveis.
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Altura Platinum
can be customised
with a wide
choice of colours
and finishes.
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AlturA plAtinum PODE
SER PERSONALIZADO COM
UMA VASTA GAMA DE CORES
E ACABAMENTOS.
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Painel de controlo

Desenhado para integrar

A sua segurança e conforto

O elegante painel de
controlo do Altura
está disponível em
vários acabamentos e
tem um claro disply
digital para
informação de piso.

O Altura Platinum
pode ser instalado em
locais públicos e
configurado para
responder às
necessidades mais
exigentes de
acessibilidade. Simples
de instalar e pode ser
configurado para
pequenos espaços em
novos e antigos
edificios. É possível
aplicar várias portas por
piso e todos os
elevadores têm um
apoio para as mãos e
botões braille.

Todos os elevadores Altura Platinum estão
equipados com arranque e paragem suaves,
garantindo um percurso excepcionalmente suave.
As extremidades dos lados abertos das cabinas
estão equipadas com fotocélulas que param o
elevador em caso de obstrução mantendo todos os
ocupantes em segurança.

Indicador de piso para
os patamares está
disponível como opção.
O display dá informação
acerca do estado do
elevador e mostra
códigos de diagnóstico
para facilitar os serviços
de após-venda.

ALL

O elevador está equipado com baterias de
segurança. Deste modo em caso de falha de
energia será sempre possível descer o elevador
ao piso 0.

Para segurança em
locais públicos, está
disponível uma
selecção de opções
de fecho de portas.

08

09

The backlit
Altura control
panel looks
stunning and
is easy to use.
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FEATURES
COMFORT
FOR ALL

O elevador está equipado com baterias de
segurança. Deste modo em caso de falha de
energia será sempre possível descer o elevador
ao piso 0.

Para segurança em
locais públicos, está
disponível uma
selecção de opções
de fecho de portas.
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O PAINEL DE COMANDO
DE FÁCIL UTILIZAÇÃO E
COM RECTROILUMINAÇÃO
TEM UMA APARÊNCIA
FANTÁSTICA.

CABINE
Simplicity
LUXO TORNADO
SIMPLES

Simplicity:
Style Options
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Paredes

Revestimento decorativo
(skinplate), inox ou pintado
em cor RAL.

Chão

Vinil anti-derrapante em
três cores.

Espelho

Meia parede

Parede panorâmica

Completa ou meia parede
em vidro transparente.

Iluminação

3 LED no tecto

Estilização

-

Pormenores

-

Painel de controlo

Preto

Apoio de mãos

Preto ou inox.
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A cabina Simplicity tem um visual
simples e discreto que integra qualquer
ambiente.

Simplicity
Cabin
LUXURY
MADE EASY

s
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A cabina Simplicity tem um visual
simples e discreto que integra qualquer
ambiente.

CABINA Simplicity:

CHÃO

PAREDES

O Altura Platinum tem uma escolha de 3 cobertura de chão em vinil, com garantia

Revestimento côr sólida (a refª RAL indicada serve como correspondência)

A1 Branco (RAL 9003)

A4 Branco (RAL 9010)

A13 Marfim (RAL 1013)

B13 Azul (RAL 5024)

G1 Creme (RAL 1015)

N1 Cinzento (RAL 7035)

PPS Metal (RAL 7037)

Pintura RAL à escolha
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vitalicia do anti-derrapante. O elevador pode igualmente ser fornecido sem revestimento
para que o cliente possa aplicar o seu próprio.

Branco

Areia

Cinzento
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Revestimento com padrão
Painel de aço revestido com película

PPS10 Geada (RAL 9003)

PPS11 Pérola (RAL 1013)

Aço Inox

Aço inox liso escovado

Aço inox ponteado

PPS1 Prata (RAL 7035)
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Paredes

Escolha de laminados de
diferentes texturas.

Chão

Pedra, carpete ou vinil de
diferentes cores.

Espelho

Vertical estreito, meia ou
parede completa.

Parede panorâmica

Meia ou completa em vidro
transparente.

Iluminação

Configaração LED à
escolha.

Estilização

Escolha o estilo Diamond
ou personalize.

Pormenores

Cantos de contraste e painel
central com promenores.

Painel de controlo

Preto, aço espelhado ou dourado.

Apoio de mãos

Aço inox ou dourado

15

CABINE
DEluxE
UM MUNDO
DE ESCOLHAS

Express your style with the elegant
finishes and contrasting colour accents
in the Deluxe Cabin range.
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Deluxe
Cabin
A WORLD
OF CHOICE

Exprima o seu estilo com os elegantes
acabamentos e cores disponíveis na
gama da cabine Deluxe.

PAREDES

CABINE DELUXE:
PAINEL CENTRAL E PORMENORES DE CANTO

Paineis laminados ou em aço inox
Paineis laminados com efeito madeira

Revestimento cor sólida (cores RAL como referência)

9003 Branco

7035 Cinzento

7012 Cinzento escuro

7021 Cinzento - Preto

4303 - Madeira escura

4367 Madeira clara

1019 Bege

3003 Vermelho

6011 Verde

5024 Azul

4511 Madeira cinzenta

4533 Madeira

Acabamento inox

4515 Madeira brilhante

Laminado texturado

16
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Escovado

Espelhado

Efeito dourado

Seda - TX 2606

CHÃO

Linho - TX 3318

Madeira - TX 4485

Laminados com efeito de pedra.

Granito

Branco

Areia

Cinzento

Branco

Areia

Cinzento

Carpete

Cimento 1 - CR 333
Preto

Cimento 2 - CR 546

Aço Inox

Escovado

Espelhado

Pedra lisa- CR 868

Mármora - CR 585
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O elevador Altura Platinum está
disponível em uma gama de configuações
de cabina. Escolha cabinas abertas, com
uma, duas ou três paredes ou totalmente
fechadas.
Cabinas com lados abertos têm comandos
de pressão constante e as totalmente
fechadas comandos automáticos.

Completa/Meia
Parede de vidro

Espelho:
Vertical

Espelho:
Meia parede

Espelho:
Parede completa
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PORTAS
O Altura Platinum tem a opção de portas automáticas
telescópicas na cabina e nos pisos danso todo o conforto
de um elevador tradicional.
Cabinas abertas
O acesso aos pisos é garantido com portas de batente.
Cabinas fechadas
As cabinas totalmente fechadas têm dois tipos de
portas:
+ Telescópicas automáticas na cabina e pisos.

OPÇÕES DE CABINE
ELEVADOR PARA TODAS
AS SITUAÇÕES

+ Em fole na cabina e de batente nos pisos.
Todas as portas podem ser pintadas na gama de cores
RAL, e estão disponíveis com paineis de vidro.

O elevador Altura Platinum está
disponível em uma gama de configuações
de cabina. Escolha cabinas abertas, com
uma, duas ou três paredes ou totalmente
fechadas.
Cabinas com lados abertos têm comandos
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fechadas comandos automáticos.

Completa/Meia
Parede de vidro

Espelho:
Vertical

Espelho:
Meia parede

Espelho:
Parede completa

18

19

PORTAS
O Altura Platinum tem a opção de portas automáticas
telescópicas na cabina e nos pisos danso todo o conforto
de um elevador tradicional.
Cabinas abertas
O acesso aos pisos é garantido com portas de batente.
Cabinas fechadas
As cabinas totalmente fechadas têm dois tipos de
portas:
+ Telescópicas automáticas na cabina e pisos.
+ Em fole na cabina e de batente nos pisos.

CABIN OPTIONS
a lift for
every situation

Todas as portas podem ser pintadas na gama de cores
RAL, e estão disponíveis com paineis de vidro.

A estrutura metálica tem um sistema
de encaixe para uma rápida e fácil
instalação. Pode ser preenchida com
painéis de aço pintados À mesma cor
da estrutura, ou com vidro.

O AlturA
plAtinum TEM A SUA
ESTRUTURA METÁLICA OU
PODE SER INSTALADO EM
VÃO DE CONSTRUÇÃO.

Painéis de vidro
As seguintes opções estão
disponíveis para os
painéis de vidro da
estrutura e das portas.
Os vidros das cabinas
são sempre
transparentes.

Transparente

Opaco

Semi reflectante
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Cinzento fumado

Fumado acetinado

R06

R07

Cores metálicas
Em adição à gama de
cores standard estão
disponíveis as seguintes
cores metálicas para a
estrutura e painéis
assim como portas de
piso.

ESTRUTURA METÁLICA
DE FÁCIL INSTALAÇÃO
R10

R09
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Metallic Shaft
Easy
Installation

R10

R09

enjoy the view
from an outdoor
altura platinum
lift fitted with
glass panels.
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DISFRUTE DA VISTA NA
ESTRUTURA DE
EXTERIOR DO AlturA
plAtinum COM OS
SEUS PAINÉIS DE
VIDRO.
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Detalhes completos das especificações técnicas,
informação das dimensões exactas disponíveis podem
ser encontradas no catálogo dos produtos ALTURA.

ESPECIFICAÇÕES
Norma técnica

Directiva máquinas
2006/42/EC
Norma: EN81-41

Sistema de tracção

Hidráulica com corrente de
acção indirecta.

Velocidade

Máx. 0.15 m/s (2006/42/EC).

Percurso

Cabina aberta 900 - 15100 mm
Cabina fechada 900 - 13600 mm

Nº paragens

Máximo de 6.

Portas

Max. 2 portas por piso/
12 portas por elevador

Tipo de acessos

Frontal, lateral, oposto ou
adjacente.

Fossa

120mm. Se não for possível a fossa
poderá ser fornecida uma rampa.

Tipo de instalação Estrutura metálica ou em
vão de construção.
Altura superior
do vão

Cabina aberta: minimo 2100 mm
dependendo do tipo de vão e portas. Ver
catálogo.
Cabina fechada com portas de fole:
minimo 2240 mm

24

Cabina fechada com portas
telescópicas: minimo 2450 mm
Comandos

Cabina aberta: Pressão constante
Cabina fechada: Automático (um
toque)
Comando automático nos pisos.

Aplicação

Interior ou exterior
Descida emergência Operação por baterias
Voltagem trabalho
Alimentação
Potência
Circuito dedicado
Carga máxima

24V
1-fase 230V 50/60Hz
3kW
16A C/ 30mA classe A
ou B
250–450kg dependendo das
dimansões das cabinas.
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TECHNICAL
SPECIFICATION
LUXURY IN
EVERY DETAIL
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