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para todos

Com mais de 30 anos de experiência, ETNALIFT by Etna
France é o 1º fabricante francês de elevadores domésticos
PRÁTICOS, CONFORTÁVEIS e SIMPLES DE USAR.
Hoje, a ETNALIFT põe o seu know-how ao serviço de todas
as pessoas desejosas em ter mais conforto e standing no seu
alojamento. Sabemos pensar no seu alojamento como sendo um espaço de vida modulável, na vanguarda da inovação.
&RQFHEHPRV HOHYDGRUHV GRP«VWLFRV TXH ĆFDP LQWHJUDGRV
em qualquer tipo de interior. Com uma tecnologia ultra-segura e respeituosa do ambiente, a nossa dezena de modelos
está adaptada a todos os gostos e a todas as bolsas. Com
este catálogo, vai descobrir as nossas coleções ESSENCIAIS,
CRIATIVOS e PREMIUMS.
Ao equipar o seu alojamento com um elevador doméstico, vai
EHQHĆFLDU GH XP FRQIRUWR VXSOHPHQWDU TXH SHUPLWDUOKH£
aproveitar plenamente de todos os seus espaços de vida e
aumentará o valor do seu bem imobiliário. A nossa equipa de
peritos está ao seu dispor em cada etapa do seu projeto para
aconselha-lo. Contacte-nos, vamos acompanhá-lo ao longo
de todo o seu projecto.
Até breve!

A nossa ambição de sempre:
l;Ѵ_ou-uo1om=ou|o
7;1-7-lĺ
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O ELEVADOR DE CASA
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UM PREÇO REDUZIDO E CONTROLADO
A simplicidade dos elevadores ETNALIFT explica o preço competitivo. Pode
EHQHĆFLDU GH XP HOHYDGRU GH FDVD SHOR SUH©R GH XPD SHTXHQD YLDWXUD FLtadina! As dimensões e os revestimentos da cabine fazem variar o preço. A
quantidade de andares assim como as portas de patamar consoante os níveis
superiores fazem modular obviamente o tarifário.

UM ESPAÇO REDUZIDO: POUCO MAIOR DO QUE
UMA CABINE DE DUCHE
Os nossos elevadores de casa são compatos: basta uma espessura de 10
FP SDUD LQWHJUDU RV FLOLQGURV HQWUH DV GXDV JXLDV Ć[DGDV QXPD SDUHGH HVtrutural. O resto da caixa do elevador pode ser constituída por painéis com
XPDHVSHVVXUDDSUR[LPDWLYDGHFP2DUP£ULRW«FQLFRĆFDMXQWRGDFDL[D
do elevador. Para uma cabine de 83 cm de largura, o interior da caixa que
integra o aparelho não deve ultrapassar os 105 cm de largura. O seu elevador ocupa tanto espaço quanto uma cabine de duche de grande dimensão!

OBRAS DE INSTALAÇÃO LIMITADAS
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Os elevadores de casa ETNALIFT são fáceis de instalar e integrar na sua
FDVD$FDL[DĆFDIHFKDGDFRPSODFDVGHJHVVRWDOFRPRXPGUHVVLQJ
separado. A única operação importante que pode vir a ter será a furação
do pavimento intermediário quando este é em betão. Se for de madeira, as
obras são mais rápidas. Após as obras de preparação, deve contar com 2
dias para a instalação de um elevador sobre 2 níveis (fabrico e entrega em
4 semanas).

UMA SEGURANÇA PENSADA PARA OS PARTICULARES
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Em caso de avaria ou de corte da eletricidade, pode sair da cabine pelos
seus próprios meios, em toda a segurança, sem precisar de chamar os socorros. Deve acionar manualmente uma alavanca do interior da cabine e esta
começará a descer novamente, com toda a suavidade, até ao piso inferior
sob efeito do seu próprio peso. Uma chave de socorro, colocada no interior
da cabine, permite-lhe destrancar a porta patamar pelo interior. E veja como
é fácil sair! Esta manobra está igualmente disponível a partir do exterior da
cabine. Uma iluminação de emergência e um telefone conetado à sua linha
existente são instalados em todos os modelos.

UM DESIGN CHIQUE E CONFORTÁVEL
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UM FUNCIONAMENTO ECONÓMICO E SILENCIOSO
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UMA TECNOLOGIA SIMPLES: O CILÍNDRO HIDRÁULICO

Basta uma simples tomada à corrente para que o seu elevador de casa funcione. A potência eléctrica necessára é inferior à potência exigida para um
ferro de passar roupa e seu funcionamento é muito silencioso.

2VHOHYDGRUHVGHFDVD(71$/,)7V¥RVLPSOHVHĆ£YHLVJUD©DV¢WHFQRORgia hidraúlica direta. Um cilindro hidraúlico age mecanicamente com uma
simples pressão do óleo para fazer subir e descer o elevador. São necessários somente alguns litros de óleo vegetal, nenhuma renovação do óleo
deve ser prevista. O aparelho não tem cabos, nem correntes, nem suspensões, nem bateria eléctrica (exceto para a iluminação de emergência) e
permitirá transportá-lo com toda a segurança,
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O elevador de casa ETNALIFT integra-se com estilo na sua casa. Suas
guias exclusivamente em alumínio, seu armário técnico ultra-compato e
silencioso, sua cabine fechada com painéis de madeira ou em vidro demonstram a exigência que temos para com o seu design. Contemporâneo,
clássico, caloroso ou de requinte, seja qual for o estilo do seu interior, temos a solução com as nossas gamas dos modelos ESSENTIELS, CRÉATIFS
e PREMIUMS. Até pode mesmo personalizar a sua cabine!
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UMA GARANTIA INIGUALÁVEL
Todos os nossos elevadores de casa têm garantia 4 anos peças e mão de
REUD2VQRVVRVHOHYDGRUHVV¥RFHUWLĆFDGRV2ULJHP)UDQ©D*DUDQWLGD
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Coleção ESSENTIELS
Porta e decoração interior "Bleu"

OS ESSENCIAIS
CONFORTO E PREÇO CONTROLADO
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DIMENSÕES
À ESCOLHA
As cabines estão disponíveis
em 4 tamanhos standard:
poupança de espaço, prático,
conforto ou extra-largo (S, M,
/ ;/  3DUD ĆFDUHP SHUIHLWDmente adaptadas a um espaço existente, elas também
podem ser concebidas e assembladas à medida.

6 CORES DE PORTAS
E DECORAÇÕES
INTERIORES
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Em opção:
porta vidrada panorâmica

PAINEL
DE COMANDO
O
INTERIOR
Decorado com uma
barra horizontal e
um espelho vertiFDOHOHĆFDFRORFDdo até meia-altura
da cabine.
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OS ESSENCIAIS

Coleção ESSENTIELS
Porta e decoração interior "Verde"
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PAVIMENTO
PVC
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UMA SEGURANÇA
PENSADA PARA
OS PARTICULARES
Um sistema de
emergência mecânico permite ao
utilizador de sair
por ele mesmo da
cabine em caso
de bloqueio ou de
avaria da electricidade.
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Coleção CREATIFS
"Carvalho natural"

OS CREATIVOS
ELEVADORES DE CASA «DECO»
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Declinados em 4 dimensões standard (S,
M, L ou XL), os nossos elevadores personalizáveis estão também disponíveis
sob medida para poderem responder aos
seus imperativos em termos de espaço.

4 PORTAS DIFERENTES
Elas podem ser automáticas ou manuais, parcialmente ou totalmente vidradas, com vidro
transparente ou fumado e equipadas com um
espelho.

As portas em alumínio podem ser pintadas na
cor que pretende escolher perante uma larga
palete (em opção).

AS DECORAÇÕES INTERIORES
As paredes interiores das cabines são
revestidas com painéis em acabamento
lamidado ou com vidro opalescente, com
espelho prateado em toda a altura.
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As decorações impressas
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OS EQUIPAMENTOS
INTERIORES
O pavimento em PVC
declina-se em 5 cores
bm-
0;|࢛o
roѴb7o
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Preto
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Em opção: pavimento
mármore branco ou preto
Focos LED embutidos no teto
equipam todas as nossas cabines.
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OS CREATIVOS
OS
COLUNAS
DE COMANDO
Serpentina

CALOR DA MADEIRA
Esta cabine em decoração laminada está revestida com um espelho prateado. O pavimento PVC
branco "Créatifs" sublinha com sobriedade a elegância destas decorações
com todo o contraste.

PACK ONE
A cabine Pack One em
decoração
laminada
Branco Premium está
equipada com uma coluna de comando em toda
a altura em formato de
serpentina branca ou
preta e com um pavimento PVC "Créatifs".
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P
B
Preto
Branco

PACK OPALE
A cabine Pack Opale em
vidro opalescente dispõe
de um espelho prateado,
de uma coluna de comando em toda a altura
em formato de serpentina branca ou preta. O
pavimento PVC "Créatifs" está disponível em
5 cores diferentes à escolha.

13

OS PREMIUMS
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Deauville

Esta coleção, com cores
ricas e efeitos satinados,
transporta-o com elegância num universo único.

Mónaco
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Esta coleção em madeira escultada sublima os contrastes
e revela a profundeza do material para dar ao seu interior
um toque acolhedor e assim
como relevo.

Megève
Esta coleção em madeira,
estilo marcenaria, oferece
ao seu interior um toque
acolhedor intemporal.
15

AS DECORAÇÕES DA COLECÇÃO PREMIUMS
Os elevadores Premiums oferecem uma palete excecional de soluções decorativas. Tudo está
SUHYLVWR SDUD TXH R VHX HOHYDGRU VHMD ¼QLFR HP VHX J«QHUR &RP XPD LQVWDOD©¥R H ĆQL©·HV HP
"alta costura", eles integram-se nas casas e nos apartamentos de exceção. Automáticas ou não,
parcialmente ou inteiramente vidradas, as portas revestem-se de um vidro transparente, unidireccional, fumado, ou ainda com um painel decorativo. As paredes interiores da cabine adotam
os estilos mais procurados atravès dos materiais nobres e preciosos: placagem em carvalho, marchetaria, etc. Em total harmonia com os espaços envolventes, o pavimento pode ser revestido
FRPSODFDVGHP£UPRUHGH3RUWXJDOXOWUDĆQREUDQFRRXSUHWR

4 VIDROS DIFERENTES
ou;vrou|-v
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Versalhes

Esta coleção realizada em
marchetaria alterna madeiras originais e harmoniosas
para um revestimento único
e personalizado do seu elevador de casa.
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AS DECORAÇÕES INTERIORES

Megève
Preto
1bm-
roѴbѴ_-7o

,;0u-mo
m-|u-Ѵ

o]mo
7;=ܬub1-

u--Ѵ_o
]u-C|;

u;bo
1Ѵ-uo

-u-Ѵ_o
m-|u-Ѵ

o];bu-
das
l࣐ub1-v
T9

,;0u-mo
T448

COLUNAS DE
COMANDO QUARTZO

Deauville
Cream
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Esta coleção de exceção, com
a decoração de requinte e de
DOWD JDPD PDJQLĆFD R VHX LQterior, tal como uma joía.
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ILUMINAÇÃO
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OS NOSSOS COMPROMISSOS

AS 3 ETAPAS DA NOSSA INTERVENÇÃO
VENHA CONHECER-NOS

1

om|-|;Ŋmov r-u- l-u1-u l- u;mb࢛o
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Melhorar o conforto de cada um, facilitar a mobilidade e a autonomia, esta
sempre foi a nossa ambição.

v|;7;v;fo;lv;uিঞѴķ7;v;fot;
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2

ACOMPANHAR AS EVOLUÇÕES DA SOCIEDADE
O envelhecimento da população é um fenómeno mundial e acompanha-se de uma transformação sociológica: já não envelKHFHPRV FRPR K£  DQRV $QGDPRV PHOKRU GH VD¼GH GHVHMDPRV FRQVHUYDU D QRVVD DXWRQRPLD EHQHĆFLDPRV GDV HYROX©·HV
da tecnologia, viajar, sair, etc... Desejamos também ter superfícies maiores de modo a poder adaptar-nos às evoluções da
VRFLHGDGH IDP¯OLDV UHFRPSRVWDV FRORFD©¥R ĆOKRV GH UHJUHVVR D FDVD DSµV XP SDU¬QWHVH GH LQGHSHQG¬QFLD FRKDELWD©¥R GH
Y£ULDV JHUD©·HV HWF (71$/,)7 SDUWLFLSD D HVWD UHćH[¥R VREUH DV QRYDV IRUPDV GH KDELWDW RIHUHFHQGR DV PHOKRUHV VROX©·HV
de conforto e de mobilidade aos seus ocupantes.
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FABRICO À MEDIDA
rॕv-Ѵb7-2࢛o7-;m1ol;m7-ķr-vv-lov
r-u-o=-0ub1o7ov;;Ѵ;-7ourub-ঞo7;
-1ou7o1ol-vl;7b7-vঞu-7-v7u-m|;-
rubl;bu-u;mb࢛o|࣐1mb1-ĺ

ENTREGA E INSTALAÇÃO RÁPIDA
Podemos entregar-lhe o seu elevador de
casa em 6 semanas. Instalaremos o seu
elevador de casa em somente 2 a 3 dias.

PERMITIR-LHE VIVER EM SUA CASA MAIS TEMPO
Viver mais tempo em sua casa é um desejo cada vez mais partilhado. Para acompanhar esta evolução no seio das famílias, é
tempo de pensar no habitat como sendo um espaço de vida modulável. O know-how da ETNALIFT permite-lhe responder a
esta expectativa e de tornar assim a vida mais agradável aos proprietários facilitando a circulação e a segurança no seu habitat.
GARANTIR A SEGURANÇA E A QUALIDADE DOS NOSSOS PRODUTOS
A segurança e a qualidade dos nossos produtos ocupam, desde sempre, uma importância capital na globalidade do Sistema de
Management da qualidade (SMQ). ETNALIFT compromete-se em continuar a sua procura de qualidade total do produto, da sua
conceção à distribuição e mesmo após a sua colocação no mercado.
ADOTAR UMA ABORDAGEM RSE
Etna France trabalha ativamente na redução dos seus impatos ambientais. De modo a poder estruturar a sua abordagem RSE,
(WQD)UDQFHHVW£FHUWLĆFDGD,62$RREWHUHVWDFHUWLĆFD©¥R(71$/,)7E\(WQD)UDQFHGHPRQVWUDDIRU©DGRVHXFRPpromisso para com uma abordagem de progresso e de respeito de todas as partes envolventes (clientes, colaboradores, parceiros...) de acordo com os 3 pilares do desenvolvimento sustentável (economia, social e ambiental), Desde 2017, Etna France
apoia o pacto mundial.
ESTAR NA PROCURA CONSTANTE DE INOVAÇÃO
A tecnologia do elevador de casa com cilindro hidráulico de alta pressão é uma exclusividade made by
$ $r;Ѵ- |m- u-m1;ĺvmovvov-r-u;Ѵ_ovv࢛o1om1;0b7ovml;vrझub|o7;;C1࢙1b-;7;vblrѴb1bdade, privilegiando a qualidade, a robustez, a segurança e o preço. Esta aproximação é essencial tendo em
1om|-t;ovmovvovruo7|ov;v|࢛o7;vঞm-7ov-ovr-uঞ1Ѵ-u;vt;v-l7;=oul-r;ul-m;m|;ov;
aparelho em suas casas. Apoiamo-nos neste conceito para desenvolver as nossas capacidades de conceção e de inovação no nosso departamento de R&D.
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Danila, 55 anos
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3 TIPOS DE SERVIÇO

OS PARÂMETROS TÉCNICOS
•

•

SERVIÇO SIMPLES
Entrada e saída pela mesma face

SERVIÇO OPOSTO (ou passante)
Entrada e saída uma en frente à outra

O elevador de casa é composto por
guias, por um cilindro hidraúlico, por um
armário técnico (que contém um armário
de comandos e um grupo hidraúlico) e
por uma cabine.
•

SERVIÇO EM ÂNGULO
Saída pelo lado direito ou esquerdo

O elevador de casa deve ser instalado numa caixa fechada. O armário técnico é colocado a
PHQRVGHXPPHWURGDFDL[D$VJXLDVĆFDPLQVWDODGDVQXPDSDUHGHVµOLGD$SUHVV¥RGRµOHR
no cilindro hidráulico vai permitir à cabine de se deslocar ao longo das guias, dentro da caixa.
As deslocações fazem-se com toda a suavidade atravès do sistema "partida e chegada progresVLYRVJHULGRSHORDXWRPDWDGHJHVW¥RGHVHQYROYLGRHVSHFLĆFDPHQWHSDUDHVWHSURGXWR
DICAS
ETNALIFT
PARÂMETROS TÉCNICOS
•
•
•
•
•

De 1 a 4 andares
Curso máximo de 8,5 metros
Carga nominal 250 kg/m2, até 4 pessoas
Motor 230V-50Hz-1,5kW
/LJD©¥R QXPD ĆFKD HO«FWULFD VWDQGDUG 
amperes) 230 V - 2 polos + terra. Linha
dedicada ao funcionamento do aparelho,
protegida com um disjuntor diferencial
30 mA de tipo SI ou ASI (regulamentar)

•
•
•

Serviço simples, serviço oposto, serviço
em ângulo
Chamada automática no patamar
Em cabine: comando com pressão mantida
nos modelos « ESSENTIELS » , comando
com impulso nos modelos « CREATIFS »

REGULAMENTAÇÃO
•
•
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Diretiva Máquinas 2006-42 CE
Atestado CE de tipo emitido para a Etna Lift France por um organismo acreditado

6H D FKHJDGD ĆFD GHbaixo das águas furtadas,
R WHWR GD FDELQH SRGH Ćcar parcialmente inclinado.
Se o teto for demasiado
baixo, podemos reduzir a
altura da cabine: 1,80 m no
mínimo (sob consulta).

POSSIBILIDADES DE TAMANHOS MÚLTIPLOS
Os nossos técnico-comerciais estudarão a
possibilidade de instalação seja no âmbito
de uma renovação do alojamento ou de uma
construção nova. Este esquema mostra-lhe
uma implementação tipo num andar: as barras
de deslize estão instaladas numa parede
sólida, as outras paredes (em materiais diversos: placostil, pladur...) compõem a caixa que
engloba a cabine. Plantas tipo disponíveis em
':*3')

$o7-v-vbm7b1-2ࡳ;vu;Ѳ-ࢼ-vv7bl;mvࡳ;v;-vbm7b1-2ࡳ;v|ߪ1mb1-v7;v|-0uo1_u-vobm7b1-ࢼ-v;mo
1om|u-|-bvĶ;Ѳ-v7;;lv;u1omCul-7-vr;Ѳovv;ub2ov|ߪ1mb1ov7- $ $ĸ$o7ovov|u-0-Ѳ_ov-m;ov
Ŏl-2om-ub-Ķ;Ѳ;|ub1b7-7;ĶѲbm_-|;Ѳ;=ࡱmb1-Ķ;|1ĸĸĸŏC1-l-o;m1-u]o7o1Ѳb;m|;ĸol0b|o7-l;Ѳ_oub-1omࢾm-7ovmovvov-r-u;Ѳ_ovĶu;v;u-loňmov-rovvb0bѲb7-7;7;lo7bC1-u|o7-v-v;vr;1bC1-2ࡳ;v7ovruo7|ovĸ
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TORRE INTERIOR OU EXTERIOR

Os nossos elevadores de casa instalam-se
tradicionalmente numa caixa em maçonaria. Podemos igualmente integrá-las ,
em opção, numa torre com acabamentos
em vidro transparente ou opalescente.
Eles estão disponíveis em várias cores.
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Conception graphique : Vente Ciblée SAS

O VOSSO DISTRIBUIDOR LOCAL

