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EasyPlat, DomoStep i MiniPocket
Podnośniki niskiego i wysokiego podnoszenia

Podnośniki pionowe
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Niezależnie od tego, czy jest kilka kroków do 
pokonania, czy różnica wysokości do 12 metrów, 
Shiro Lift gwarantuje idealne rozwiązanie dla 
każdej potrzeby.
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EasyPlat
Nasz podnośnik pionowy 
zaprojektowano do 
pokonywania barier 
architektonicznych. Idealny 
dla dwóch osób stojących lub 
na wózku inwalidzkim. 
Maksymalna wysokość 
podnoszenia: 3 metry.

Strona: 6

DomoFlex
Podnośnik pionowy 
DomoFlex jest idealny do 
łączenia pięter zarówno 
wewnątrz, jak i na zewnątrz 
budynku, takich jak lofty, 
penthouse, tarasy, balkony i 
wszystkie inne możliwości w 
których punkty mocowania są 
ograniczone.
Maksymalna wysokość 
podnoszenia:
12 metrów.

Zobacz konkretny katalog

Shiro Lift
Gama produktów.
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MiniPocket
Jest to idealne rozwiązanie 
do pokonania kilku stopni 
we wszystkich obiektach 
historycznych lub 
architektonicznych. Prawie 
jej nie widać; po 
zamknięciu platforma jest 
schowana w podłodze.

Strona  16

DomoStep
Otwarta platforma 
DomoStep 100A jest 
idealnym rozwiązaniem do 
pokonania barier 
architektonicznych do 1 
metra.. Zaprojektowana 
specjalnie dla osób o 
ograniczonej sprawności 
ruchowej lub na wózkach 
inwalidzkich, samodzielnie 
lub z inną osobą.

Strona 12

Shiro Lift to firma specjalizująca się w usuwaniu barier architektonicznych, zarówno w obiektach publicznych, jak i 
domowych. Nasze rozwiązania mają płynny wpływ na Twoją lokalizację dzięki zaprojektowanym konstrukcjom i 
szklanym powierzchniom. Cały asortyment można zainstalować w ciągu kilku godzin lub w ciągu kilku dni, w 
zależności od potrzeb.
Wszystkie produkty wymagają mniejszej ilości prac murarskich: dbamy o wszystko!
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Wszechstronne rozwiązanie

EasyPlat to podnośnik pionowy do użytku 
wszędzie i  dla wszystkich: w domu, bloku, w 
którym mieszkasz, lub wszystkich przestrzeni 
publicznych, takich jak biura, sklepy lub 
restauracje.
Gwarantuje pełny komfort i został 
zaprojektowany tak, aby pokonywać małe 
wysokości  od kilku nastu centymetrów aż do  
3 metrów.

Dlaczego warto wybrać EasyPlat
Maksymalny poziom bezpieczeństwa
Wykorzystaj więcej przestrzeni
Niezwykle cicha
Niższe koszty zakupu i konserwacji
Szybki czas montażu: maksymalnie 1 dzień
Włoski styl, wyrafinowany design, paski LED i podwójne panele 
sterowania
Absolutny brak robót murarskich (nie jest potrzebna wylewka betonowa) 
Idealnie pasuje w każdym miejscu
Może być instalowana zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz
Made in Italy: zbudowany w Parmie z troską i pasją

EasyPlat
Podnośnik Pionowy bez szybu i mocowania do ścian.
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400 Kg

Proste dzięki braku prac murarskich
EasyPlat po prostu stoi na podłodze.
Ma i zintegrowaną rampę wejścia
i nie wymaga żadnego fundamentu.
Ściany nośne nie są wymagane.
EasyPlat potrzebuje tylko minimalnej przestrzeni, nie 
wymaga maszynowni ani żadnej zewnętrznej szafki:
wszystko jest umieszczone w przestrzeniach 
instalacyjnych!

Stylowy dla twojego domu
EasyPlat został zaprojektowany tak, aby pasował do 
wszystkich środowisk, w tym do twojego domu i twoich 
ulubionych miejsc.
Zgrabna konstrukcja EasyPlat oferuje unikalne detale dzięki 
niezbędnym i mądrze ukształtowanym profilom, górnemu i 
dolnemu oświetleniu z taśmami LED i dużymi oknami.

UdźwigWewnątrzNa zewnątrz 230 VAC
Jedna faza

Sugerowane
zastosowanie
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EasyPlat

Idealny do bloku
EasyPlat może być zainstalowany do 
balkonu w bloku, w którym mieszkasz, aby 
pomóc wszystkim pokonać małe podróże, 
które utrudniają poruszanie się między 
poziomami.

EasyPlat jest aktywowany poprzez dotknięcie przycisku, zarówno na 
platformie, jak i na przystanku. Jest wyposażony w podwójne panele 
sterowania po obu stronach. Kolumnę z przyciskami bezprzewodowymi 
można ustawić wszędzie na parterze.
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Funkcjonalny w każdym środowisku publicznym
EasyPlat jest idealnym rozwiązaniem do pokonywania barier 
architektonicznych nawet w miejscach publicznych. Zapewni łatwy 
dostęp dla wszystkich w szkołach, sklepach, restauracjach i biurach.

Szybki i łatwy w instalacji
EasyPlat można zainstalować w krótkim 
czasie: nawet w jeden dzień!
Główne elementy są wstępnie 
zmontowane i dostarczane w celu 
uproszczenia i przyspieszenia procesu 
instalacji.

Oświetlenie LED poprawia wygląd produktu i pomaga wizualizować jego 
ogólne wymiary w ciemności, zapewniając większe bezpieczeństwo.
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RAL 9010
Czysty biały

RAL 7035
Jasno szary - Standard

GREY MICA
Ciemno szary

RAL 9006 
Białe aluminium

EasyPlat
Wykończenie

Kolor konstrukcji stalowej

Linoleum 3048 
Ciemno szary

Linoleum 2939 
Czarny

Aluminium
Blacha ryflowana 5

Przyciski sterujące 54 x 54 
mm z wytłoczoną dekoracją

Matowe wykończenie w 
kolorze stali 
Niebieskie podświetlenie
Stopień ochrony IP54

Podłoga

Szkło

Naturalne
Standard

Linoleum 3146 
Jasno Szary

Sterowanie i guziki
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Wysokość podnoszenia (H max) 3000 mm dom prywatny
 2000 mm miejsce publiczne

Udźwig 400 kg 

Przystanki 2 Maks

Wejścia Przelot

Sterowanie Trzymaj i jedź: kabina i przystanek

Instalacja Wewnątrz i na zewnątrz

Wymiar platformy (L1xL2) 1100 x 1400 mm

Minimalne nadszybie 1800 mm

Podszybie Nie wymagane. Zintegrowana rampa do 
wysokości podłogi  70 mm

Napęd Silnik elektromechaniczny z pasem

Operacja Wciśnięty przycisk

Pilot 2 sztuki zawiera

Maksymalna prędkość Maks 0,10 m/sec (6 m/min)

Cykle na godzinę 10 maks

Zasilanie Jedna faza 230 Vac

Zainstalowany silnik 1,1 kW

Maksymalny pobór 16 A

Rozdzielnica W podnośniku

Napęd W podnośniku

Standard CE Mark - In compliance to BS6440-2011 
and D.M. 2006/42/CE

EasyPlat
Specyfikacja techniczna

Wymiary

_ Konstrukcja samonośna 
zawierająca silnik

_ Pełna szkło na przystanku

 _ Panel przystankowy x2

_ Szkło 
na przystanku

_ Kolumna przed windą 

_ Podłoga ze zintegrowaną rampą

_ Szklane ściany podświetlane taśmami LED

Specjalny wymiar na zamówienie

_ Kolumna sterowania przed windą 



12

Wszechstronne rozwiązanie
DomoStep 100A to idealne rozwiązanie do pokonania barier 
architektonicznych do jednego metra z zachowaniem pełnego 
bezpieczeństwa. Jest przeznaczony dla osób o ograniczonej 
sprawności ruchowej i korzystających z wózka inwalidzkiego, z 
osobą towarzyszącą lub bez niej.
Bezpieczeństwo, wszechstronność i niezawodność, 
zmniejszone gabaryty i szybki montaż to atuty DomoStep 
100A.
Platforma, zgodnie z DM 2006-42-CE, nie wymaga prac 
murarskich; jest zasilany z baterii i nie wymaga stałego 
okablowania. Wystarczy standardowe gniazdo.

DomoStep 100A
Otwarta platforma bez mocowań do ściany
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Stand-By 
power 

consumption

Sugerowane
użycie

In-use power 
consumption

Maksymalny
udźwig
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20 mm

DomoStep 100A
Wykończenie

Kolor wykończenia 

RAL 7035
Jasno szary- Standard

RAL Malowanie N004
Czarna okrągła guma z 
kolcami

Aluminium - Blacha 
ryflowana

Podloga

▫ Opcja

Konfiguracja

▪ Standard

Bezpieczeństwo▪ Awaryjny stop▪ Awaryjny zjad gdy brak prądu▪ Niższa wrażliwa powierzchnia (bez mieszka)▪ Wewnętrzna bateria zapewnia prace bez prądu
Panel operacyjny platformy▪ Standardowo z 5 przyciskami
Bezprzewodowy panel operacyjny (zestaw 2 sztuk)▫ N° 1 Guzik▫ N° 1 trzymaj i jedź▫ N° 1 guzik + 1 kluczyk 2P/2E
Drzwi przystankowe

▪ BL Pełne (malowane RAL 7035 Jasno szaryy)

▫ BL Blind (painted RAL in AreaLift range)▫ GL Szkło▫ Automatyczne otwieranie

Poniżej wymieniono ochronę (zgodnie z obowiązującą dyrektywą)▫ 85 mm podszybie
Pasek ochronny i kierownica▪ boczny stały uchwyt▪ Automatyczny pasek zabezpieczający przed upadkiem
Wykończenia (balustrada, ściana przeciw ścinaniu, platforma, kolumna i akcesoria)

▪ BL Blind (lakierowane w kolorze jasnoszarym RAL 7035)▫ BL Blind (Lakierowane w dowolnym kolorze )
Platforma

▫ Dostosowane wymiary (w ramach maksymalnych limitów)▪ 5-stopowa aluminiowa płyta podłogowa▫ Guma
Dodatki▫ ZEWNĘTRZNA - AISI 316 stal nierdzewna▫ ZEWNĘTRZNA - Ochrona elektryczna i mechaniczna

WIDOK Z BOKU
maksymalna wysokość

WIDOK Z BOKU:
maksymalny  wymiar
dla zamkniętej 
platformy

WIDOK Z GORY: maksymalne 
wymiary całkowite z rozłożoną 
platformą

Wymiary
WERSJA STANDARDOWA
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H Max

Wysokość podnoszenia 1000 mm

Napęd Hydrauliczny

Sterowanie Trzymaj i jedź

Prędkość 5 cm na sekundę

Zasilanie Jedna faza 230 Vac

Pobór prądu w spoczynku 6 W 

Pobór podczas jazdy 46W 

Cykle na godzinę 10 przy obciążeniu 250 kg

Baterie 2 x 12Vdc 7Ah

Jednostka Osadzony w kolumnie

Platforma Składany ręcznie
(wersja bez balustrady)

Wymiar platformy (L1xL2)* 900x1250 - 900x1400 mm

Piloty Zawiera 2 sztuki

Mocowanie podnoszenie ≤ 0,5m Do fundamentu

Mocowanie podnoszenie ≤ 0,5m Do fundamentu i ściany
Pakowanie Drewniana skrzynia

* Wymiary na zamówienie

Specyfikacja techniczna

WIDOK OD FRONTU:
wymiary na górnym przystanku

WIDOK OD FRONTU:
wymiary na dolnym przystanku

Wymagane podszybie 85 mm

_ Panel ze stali nierdzewnej

_ Kolumna

_ Uchwyt

_ Drzwi przystankowe 
pełne

_ Atomatyczny bar

_ Zestaw bezprzewodowy sterowania

_ Ściana przeciw ścinaniu
(opcja)

_ Poniżej (opcjonalnie)

_ Balustrada BL Blind - RAL 7035 (opcjonalnie)

_ Fall-Arrest-Ramp - 5-stopniowa aluminiowa płyta bieżnika

_ Podłoga platformy
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Doskonale
zintegrowany
Jest to idealne rozwiązanie do pokonania 
kilku kroków wszędzie tam, gdzie wymagane 
są specjalne zobowiązania architektoniczne. 
Jego efekt wizualny jest prawie nieznaczny, 
ponieważ platforma jest zamknięta w 
podłodze po zamknięciu.
Dzięki konstruktywnym funkcjom platforma 
MiniPocket umożliwia stosowanie tej samej 
podłogi w miejscu instalacji. Po zamknięciu 
platforma staje się niewidoczna.

Publiczne i
użytek prywatny
Nadaje się do użytku 
publicznego i prywatnego w 
celu likwidacji barier 
architektonicznych.

Instalacja zewnętrzna
Może być stosowany na 
zewnątrz, ponieważ cały 
zestaw ma certyfikat IP54.

MiniPocket
Platforma nożycowa z połączonym ruchem pionowym i poziomym
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340 kg

Maksymalny
udźwig

WewnątrzZewnątrzLikwidacja 
barier

230 VAC
jedna faza

Sugerowany
użytek

Bezpiecznie i wygoda
Platforma MiniPocket została zaprojektowana dla 
użytkowników o ograniczonej przestrzeni 
ruchowej, z wózkiem inwalidzkim lub bez niego, i 
jest wyposażona w system bezpieczeństwa, który 
zapewnia jego niezawodność.

Podnośnik hydrauliczny
Hydrauliczna technologia nożycowa umożliwia 
produkcję wbudowanych platform o dużej 
ładowności i zmniejszonych wymiarach. Ponadto 
oferują niezawodność i bezpieczeństwo pracy.
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▫ Opcja

Konfiguracja

RAL 9010
Czysty biały

MiniPocket
Wykończenie

Kolor struktury metalowej

Inna podłoga nie grubsza niż 
30 mm

Aluminium - blacha 
ryflowana- Standard

Podłoga

RAL 7035
Jasno szary - Standard

Sterowanie platformy

Scotch Brite
Stainless Steel

Podłoga

▪ Anty poślizg  aluminium

▫ Podłoga dostarczona przez klienta - maksymalna 

grubość 30 mm (maks. 60 kg / mq)

Drzwi gdy podnoszenie ponad > 500 mm

▪ BL Pełne (RAL 7035 Jasno szary)

▫ BL Pełne (RAL kolor)

▫ GL Szkło

▫ Drzwi automatyczne

Kolumna sterowania

▪ Kolumna platformy bez listwy zabezpieczającej przed upadkiem▫ Kolumna platformy z listwą zabezpieczającą  (przesuw <500 mm)

▪ Kolumna platformy z listwą zabezpieczającą  (przesuw> 500 mm)▫ Zestaw kolumny lądowania do pilotów zdalnego sterowania

Systemy bezpieczeństwa

▪ Awaryjne zasilanie▪ Przednia czuła krawędź w dostępie do lądowania

▪ Poniżej czarny PVC (z 3 stron)

▪ ▪ Aluminiowe chowane automatyczne krawędzie 

ochronne z trzech stron (bez strony dostępu)

▪ ▪ Przyciski alarmowe (STOP i ALARM)

▪ Obwody sterowania niskim napięciem

Akcesoria / opcje

▪ Platforma umożliwiająca klawisz przełączania

▫ Zestaw bezprzewodowych pilotów sterowania (2 szt.)

▫ Dodatkowy pilot

▪ Standard
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Wysokość podnoszenia 780 mm (H max)

Poziome przesunięcie 800 mm (T max)

Wymiary platformy (L1xL2) 950x1540 mm (std) or 1100x1540 mm (opt)

Wymiary podszybia 1025x1590 (std) or 1175x1590 mm (opt)

Głębokość podszybia 220 mm (A)

Napęd Hydrauliczne nożyce

Sterowanie Trzymaj i jedź

Piloty sterowania 2 zawiera

Maksymalna prędkość 5 cm/s

Cykle na godzinę 10 max

Zasilanie 230 Vac jedna faza

Pobór prądu 370 W

Konsumpcja 2 A

Maszynownia Oddzielnie

Hydrauliczny system W podszybiu

Standard D.M. 2006/42/CE

(A) Jeśli podłoga jest dostarczona przez klienta, należy dodać 30 mm (maks. 60 kg / m2)

Wymiary

MiniPocket
Specyfikacja techniczna _ Pasek ochrony przed upadkiem

(opcjonalnie dla podnoszenia <500 mm)

_ Kolumna (opcjonalnie
dla podnoszenia <500 mm)

_ Ochrona pod podnośnikiem

_ Chowany automatycznie
krawędzie ochronne

_ Pozioma ruchoma platforma



Autoryzowany przedstawiciel

Skąd kupujemy windy.

Rok 2019 spożytkowaliśmy na 
podróżowaniu po całej Europie w 
poszukiwaniu idealnych produktów 
dla Polaków. 

Z jednej strony mamy eleganckie i 
niezawodne windy produkcji Włoskiej 
oraz perfekcyjne urządzenia 
Austiackie. 

W obu przypadkach jesteśmy 
wyłącznym dystrybutorem na terenie 
Polski.

Nasi dostawcy to:
Arealift, LiftingItalia, Ascendor 
(Quattro porte)

Kim jesteśmy

Firma Shiro Lift została stworzona na 
potrzeby niszy na rynku Polskim. 
Zebraliśmy najlepszych fachowców w 
Polsce, którzy pracują na wspólny 
sukces. 

W naszych szeregach są: architekci, 
projektanci, konstruktorzy, strażacy, 
montażyści wind, fachowcy budowlani, 
elektrycy oraz wiele innych osób, które 
służą swoją wiedzą i doświadczeniem 
aby dostarczyć Państwu windy i 
urządzenia dźwigowe na najwyższym 
Japońskim standardzie. 

LiftingItalia and AreaLift

Grupa składa się z dwóch młodych i 
dynamicznych firm, które doskonale się 
uzupełniają.

LiftingItalia - Założona w 2003 roku, jest 
spółką dominującą, a dziś specjalizuje 
się w produkcji wysokiej jakości 
wyciągów domowych.

AreaLift - Założona w 2003 roku, jest 
firmą specjalizującą się w rozwiązaniach 
dotyczących dostępności i mobilności 
pionowej.

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
+48 608 440 084

白白 ShirShiroo  
LiftLift




