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Włoska winda platformowa

DomoFlex

Włoska winda platformowa.

Bezpieczeństwo

Dzięki szerokiej gamie konkretnych urządzeń
możesz poruszać się codziennie w domu bez obaw.

Komfort

Wystarczy jedno naciśnięcie przycisku połączenia
wywoływać platformę z podłogi.
Kontrola wstrzymania jest obowiązkowa.

Wielka wszechstronność

Dzięki otwartej strukturze i bramie o wysokości
1100 mm DomoFlex Open można zainstalować na
poddaszu o zmniejszonej wysokości.

Dlaczego winda do domu?
Nasze windy domowe zostały zaprojektowane w celu
zaspokojenia potrzeb mobilności pionowej i usunięcia
barier architektonicznych we wszystkich środowiskach,
zarówno prywatnych, jak i publicznych.
Stanowią idealne rozwiązanie do pokonania schodów i
odkrywania na nowo przyjemności swobodnego
poruszania się w każdej chwili dnia.
Mogą być instalowane zarówno wewnątrz, jak i na
zewnątrz, w konstrukcjach metalowych lub wewnątrz
szybu murowanego.
Zapewniają wysoki poziom komfortu jazdy,
gwarantowana duża niezawodność i całkowite
bezpieczeństwo
przez automatyczne opuszczanie awaryjne w przypadku
awarii zasilania.
Mogą być instalowane w nowych budynkach, ale
idealnie pasują do każdego istniejącego środowiska,
zwiększając się
jego wartość.
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Wewnątrz i na zewnątrz
windy domowe
DomoFlex można zainstalować zarówno wewnątrz, jak i na
zewnątrz budynku, aby zapewnić maksymalną dostępność na
wszystkich poziomach.
Jeśli nie masz odpowiedniego szybu, możesz podłączyć windę
bezpośrednio do balkonu lub zmodyfikować istniejące okna
aby uzyskać niezbędne wejścia.

Małe windy do domów prywatnych
i użytku publicznego
Nasze produkty są przeznaczone do domów prywatnych,
aby pomóc Ci w pełni żyć w swoim środowisku.
Niemniej jednak są idealnym rozwiązaniem do pokonania
barier architektonicznych w miejscach publicznych, takich
jak szkoły, sklepy, restauracje, biura i gwarantują właściwe
rozwiązanie dla wszystkich potrzeb.
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Szyb murowany
lub metalowa konstrukcja

Winda porusza się wewnątrz szybu, aby zagwarantować
maksymalne bezpieczeństwo. Wał może być murowany lub
betonowy w domu.
Możemy dostarczyć metalową konstrukcję zaprojektowaną do
użytku wewnątrz lub na zewnątrz, certyfikowaną zgodnie z
zasadami antysejsmicznymi.
Struktura ma wiele wykończeń i może być całkowicie
przeszklona, aby zapewnić dobry efekt wschodni, lekkość
i widoczność.

Drzwi wahadłowe
lub drzwi automatyczne
Platformy podnoszące DomoFlex są standardowo
oferowane z drzwiami z przeszklonymi drzwiami.
Gwarantują maksymalną widoczność i bezpieczeństwo
pasywne.
Można je wyposażyć w przesuwne drzwi przesuwne z
napędem MyDomo (opcjonalnie), aby ułatwić i ułatwić
każdemu wchodzenie na platformę.
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DomoFlex

Capriccio

Ekskluzywny design

Unikalny w swojej konstrukcji
DomoFlex Capriccio oferuje ciągłe
lekkie cięcia, które krzyżują się
tworząc
idealna harmonia.

Środowiska

Kosmopolityczny design ma
niesamowite kształty i kolory.
Duże szklane powierzchnie konstrukcji i
drzwi pozwalają na umieszczenie jej w
dowolnym otoczeniu.

Funkcjonalne piękno

Niezbędne piękno DomoFlex Capriccio
nadaje elementom ułożonym w
trzeźwy, funkcjonalny
i intuicyjny sposób.
Prostota, najwyższe bezpieczeństwo i
poszukiwanie piękna stanowią istotę
naszych wind.

DomoFlex
Osłona mechaniki _
Zabezpieczenie_
Sterowanie _
Ściana platformy _
purely indicative drawing

Drzwi pełne lub ze szkła _
Podłoga platformy _
Zabezpieczenia platformy
Drzwi pełne lub ze szkła
Drzwi pełne lub ze szkła _
Rampa dostępu
(wersja bez
podszybia_

KOMFORT

PROSTOTA

Cisza bez
kompromisów

Nie działa podszybia
Zaprojektowany do umieszczenia
na gotowych podłogach. Nie
potrzeba dołów ani prac
murarskich.

DomoFlex to
najcichszy włoski
podnośnik śrubowy
(tak cichy)
jako nowoczesna winda 48 dB).
Komfort podróży
Silnik jest sterowany przez
falownik, który zapewnia
doskonały komfort podróży i jest
miękki
zacząć zakończyć.
Przystanki pośrednie
DomoFlex to jedyna platforma, na
której można również
zainstalować
płyta stropów pośrednich,
umożliwiająca połączenie
ostatnich pięter bez
konstrukcyjnych prac
budowlanych.
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BEZPIECZEŃSTWO
Struktura antysejsmiczna
DomoFlex to jedyna platforma z
napędem śrubowym o
antysejsmicznej strukturze,
zaprojektowana dla
maksymalnego bezpieczeństwa w
każdych warunkach.

Wbudowany panel sterowania
i silnik
Zewnętrzna szafka lub
maszynownia nie są konieczne,
dzięki zmniejszonym wymiarom
silnika i panelu sterowania, które
są zainstalowane za ścianą
platformy.

System zapobiegający
zaciemnieniu
Platforma jest wyposażona w
urządzenie awaryjne, które
przesuwa platformę na pierwszą
dostępną podłogę w przypadku
awarii zasilania.

Skrócony czas instalacji
Wstępnie zmontowany zestaw
mechaniczny i okablowane
elementy elektryczne umożliwiają
szybką instalację.

Zewnętrzny panel zasilający z
kontrole awaryjne
Dodatkowe zabezpieczenie, aby
przenieść urządzenie w przypadku
awarii.

Drzwi

Wyposażenie

Otwarta
Zew

ŚCIANY PLATFORMY I URZĄDZENIA MECHANICZNE

PODŁOGA
Linoleum

STRUKTURA

LUMIERE
Swing door,
manual or motorised,
available in natural
aluminium or RAL painted

STEROWANIE
UCHWYT
DRZWI PRZYSTANKOWE

Lumiere FGL (Szklane bez ramek)

LUMIERE GATE

PÓŁDRZWI

Swing door,
manual or motorised,
available in natural
aluminium or RAL painted

FGL (szklane bez ramek)
DODATKI

ZABEZPIECZENIA

MYDOMO GL
Motorized double swing door
available in natural aluminum
or RAL painted

Standard

Opcja

Opcja dodatkowo płatna

Nie dostępna
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Wykończenie
Platforma i ściany- SKINPLATE

F12PPS
Wygląd stali nierdzewnej
naklejka

A80SMA
White Ice

F21PVA
Dotted Silver

DT 64
Kaki Fabric

PLATFORMA I WYPOSAŻENIE - STAL NIERDZEWNA Konstrukcja i drzwi

Akcesoria i drzwi

Scotch Brite
Stainless Steel

Anodized aluminium
Standard

Mirror
Stainless Steel

RAL Painting
AreaLift range

GLASSES AND MIRRORS

Natural

Acid
Etched

PLATFORMOWE ŚCIANY
DomoFlex można
skonfigurować w dwóch
wersjach:
ściana o połowie wysokości
(wys. 1100 mm)
ściana o pełnej wysokości
(Wys. 2100 mm) z
możliwością zastosowania
lustra.
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Natural
Milky White

Smoke Grey

Bronze Stopsol

Half wall mirror
Only for high platform wall

Podłoga
AGLOMERAT GRANITU

GRANIT RS607
White

GRANIT TC2400
White Mix

GRANIT TC2402
Grey

LINOLEUM 3048
Dark Grey

LINOLEUM 3048
Dark Grey

GRANIT RS646
Black

Linoleum - standard

LINOLEUM 3146
Serene Grey

ALUMINIUM

GUMA

G804
Light Grey

N004
Black

5 bar aluminium tread plate

PANEL STEROWANIA i
poręcz z naturalnego
anodowanego aluminium.
PRZYCISKI
Przyciski sterujące na platformie
(54 x 54 mm) z wytłoczonym
zdobieniem.
Matowe wykończenie ze stali
nierdzewnej.
Niebieskie podświetlenie. Stopień
ochrony IP54.
Okrągłe przyciski kontrolne (.6
29,6 mm) ze wskazaniami w
alfabecie Braille'a i niebieskim
podświetleniem.
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DomoFlex

Indoor

400 Kg
Indoor

Suggested
use

Suggested
use

Max payload

230 VAC
single phase

LEKKO BUDOWANY I ELEGANCKI
Platforma jest wyposażona w ultralekką i elegancką przeszkloną
konstrukcję aluminiową. Został zaprojektowany do zainstalowania w
istniejącym budynku.
ZMNIEJSZONE WYMAGANIA POKOJOWE I ZOPTYMALIZOWANA MIEJSCE
Dzięki zmniejszonym wymiarom konstrukcji jest idealny wszędzie tam,
gdzie wymagany jest komfort. Może być instalowany w pomieszczeniach
do podróży do 10 m.
KOMFORT I BEZPIECZEŃSTWO
Zastosowana technologia i urządzenia zabezpieczające zapewniają wysoki
komfort podróży i dużą niezawodność.

Śrubowy
340 - 400 kg
Nie wymagane
10 m
2170 mm (with 2000 mm door height)
50 mm
15 cm/s
230 Vac, Jedna faza
2.2 kW
10A max
20 max
Pojedyncze, przelot, 3
Mniej niż 48 dB
Zintegrowany
Zewnętrzny (300 x 250 x 120 mm)
Rozsądne krawędzie (obwodowe i na
COP) - Przycisk zatrzymania awaryjnego
- Akustyczny przycisk alarmu - Czujniki
przeciążenia - Zjazd awaryjny
EN 81-41

Przykładowa instalacja i wymiary konstrukcji

MAX.

PL min. 500
min. 1025

15 mm

max. 1400

min. 620

max. 1460

min. 910

min. 850

MIN.

15 mm
max. 1100

SUPER WĄSKA STRUKTURA
Zmienność wymiarów (5
MM STEPS)
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PL max. 1000
max. 1525

DomoFlex Open

Indoor

400 Kg
Indoor

Suggested
use

Suggested
use

Max payload

230 VAC
single phase

WIELKA UNIWERSALNOŚĆ
Idealne rozwiązanie dla różnych wymagań i instalacji.
Nie potrzebuje dołu. Krótki czas montażu.
ZMNIEJSZONA GŁOWICA
Penthouse'y lub lofty o niższych sufitach dzięki otwartej konstrukcji i
bramie o wysokości 1100 mm.

Napęd
Udźwig
Podszybie
Wysokość szybu
Wysokość podnoszenia
Nadszybie
Min. grubość podłogi
Prędkość
Zasilanie
Moc
Zabezpieczenie
Cykle/godzina
Wejścia
Hałas
Panel sterowania
Zasilanie i włącznik
Zabiezpieczenia

Reference Standard

Screw-driven
340 - 400 kg
Not necessary
1350 mm
3,6 m
1600 mm
50 mm
15 cm/s
230 Vac, single phase
2.2 kW
10A max
20 max
Single, opposite, adjacent or triple
Less than 48 dB
Integrated in the platform
External (300 x 250 x 120 mm)
Rozsądne krawędzie (obwodowe i na
COP) - Przycisk zatrzymania awaryjnego
- Akustyczny przycisk alarmu - Czujniki
przeciążenia - Zjazd awaryjny
D.M. 2006/42/CE
EN 81-41 with travel up to 3mt

Do użytku
wewnętrzneg
o

EXAMPLES OF INSTALLATION WITH SUPERSLIM STRUCTURE

MAX.

max. 1400

max. 1460

min. 620

15 mm

PL min. 500
min. 1025

CUSTOMIZABLE DIMENSIONS
(5 MM STEPS)

15 mm

min. 850

min. 910

MIN.

max. 1100

PL max. 1000

SUPERSLIM STRUCTURE

max. 1525
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Shiro Lift Sp. z o.o.

ul. Chmielna 2, 00-020 Warszawa
shiro@shirolift.pl, info@windadodomu.pl
www.windadodomu.pl
+48 501 555 001

Authorized reseller
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