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STAIRfit

inDOMO
Wytrzyma³ośæ
i niezawodnośæ

Komfort na ma³em
przestrzeni

inDOMO znaczy wytrzyma³ośæ i niezawodnośæ,
dziêki napedowi hydraulicznemu i mocnej
strukturze. To bezpieczne urz¹dzenie
wyposa¿one w awaryjny zjazd, automatyczne
po³¹czenie z pomoc¹ dzwigow¹ i wiele innych
dodatków. Sprawia, ¿e znika problem utkniêcia
w windzie.

Proponujemy STAIRfit jedn�
z najmniejszych wind na rynku, która jest
wyposa¿ona w wysokie lustro na ścianie C,
panoramiczne szyby, wentylator oraz wiele
elementów wykoñczenia ze stali nierdzwnej.

Dostosowane wymiary
co do milimetra

Najlepszy stosunek
jakości do ceny.
inDOMO jest dla tych, którzy nie akceptuj¹
kompromisów. Najwy¿szy komfort, bardzo
cicha praca, miêkki start i zatrzymanie,
jak równie¿ bardzo dobre oświetlenie.
To najlepszy produkt w swojej klasie.

SIONS
IMEN EPS
OM D
CUST H 5 MM ST
IT
W

Przestrzeñ ¿yciowa
W 2018 roku odnowiliśmy
i przeprojektowaliśmy ca³¹ linie produkcyjn¹.
Dziêki czemu twój dom z nasz¹ wind¹ bêdzie
bardzo elegancki.

Wszystkie windy s¹ produktowane pod
Pañstwa wymagania i dostosowane do
indwidualnych potrzeb. STAIRlift zosta³a
tak zaprojektowana aby dawaæ poczucie
maksymalnego komfortu przy zajmowaniu
minimalnej przestrzenni.

ymiary
lne w
Dowo o 5 mm
d

Bezpieczeñstwo
i niezawodnośæ.
Nawet przy ogranicznej przestrzeni STAIRlift
oferuje t¹ sam¹ jakośæ i bezpieczeñstwo jak
normalne windy. Dziêki czemu u¿ytkownicy
czuj¹ siê zawsze bezpiecznie i zrelaksowani.

250
Zewnêtrzne

Wewnêtrzne

Dla wózka

Rodzina

Max udźwig

Klasa
230 Vac
Energetyczna Jedno fazowe

Zewnêtrzne

Zastosowanie

Zastosowanie Max udźwig

Klasa
Energetyczna

230 Vac
jedno fazowe

UDŹWIG:

Od 250 do 500 kg

UDŹWIG:

WYSOKOŚC PODNOSZENIA:

Do 20 m

WYSOKOŚÆ PODNOSZENIA:

250 kg
Do 20 m

Ilośæ przystanków:

Do 8 w pionie

PRZYSTANKI

Do 8 (in line)

Wejścia:

Do 3

WEJŚCIA:

1

Prêdkośæ:

0,15 m/s (EU) - 0,30 m/s (EEU)

PRÊDKOŚÆ:

0,15 m/s (EU) - 0,30 m/s (EEU)

Szyb:

Szyb ceglany lub struktura anty sejsmiczna

SZYB:

Struktrua anty wstrz¹sowa

Sterowanie:

Trzymaj i jeź lub automatyczna

Sterowanie:

Wciśnij i jedź lub automatyczne

G³ośnośæ windy:

47 dB

G³ośnośæ:

47 dB

Wymiary kabiny:

Max. 1100 (L) x 1700 (P)

Wymiary kabiny:

Szerokośæ 500 ÷ 800

Wysokośæ kabiny:

Std. 2100 mm (min. 2000 – max. 2200)

G³êbokośæ

650 ÷ 1200

Wysokośæ drzwi:

Std. 2000 mm (min. 1800 – max. 2100)

Wysokośæ :

Std. 2100 mm (min. 2000 – max. 2200)

Wysokośæ ost piêtra:

Std. 2400 mm

Wysokośæ drzwi:

Std. 2000 mm (min. 1800 – max. 2100)

Pod szybie:

Min. 100 mm - max. 200 mm

Wysokośæ ostatniego piêtra:

Std. 2400 mm

Cykle na godzinê:

15

Podszybie:

200 mm

Zasilanie:

1 faza 230 Vac (3-fazy 400 Vac opcja)

Cykle pracy na godzinê:

15

G³ówny panel i napêd windy:

W metalowej skrzyni(optional)

Zasilanie:

1 fazowe 230 Vac (3- fazowe 400 Vac opcja)

Przepisy certyfikaty

D.M. 2006/42/CE – EN81.41

G³ówny panel sterowania i napêd: Metalowa skrzynia (opcja)

Regulacje i cetryfikaty:

D.M. 2006/42/CE – EN81.41

DOSTÊPNE W STALI NIERDZEWNEJ AISI 316 I STRUKTURA ANTY SEJSMICZNA

Minimalne wymiary

Minimalne wymiary

Vers. A

Vers. B

Wymiary Instalacji

WY

min. 600
max. 2000

- MYDOMO
Wersja drzwi
automatycznych
wewn�trznych
i zewnetrznych

min. 1070 / max 1850

PL min. 500

max. 1700

max. 1700

max. 1100

PL max. 1000

6

min.650

min. 995

PL min.500

min. 760

WY

NO

min. 700

NO

min. 650 / max 1200

2-Panelowe
Składane
i automatyczne drzwi

Elegancja i styl

Akcesoria

Made in Italy

IconLift to winda o wyraﬁnowanym i
eleganckim designie. Dzięki unikalnemu
stylowi nadaje się do każdego
kontekstu, od klasycznego po
nowoczesny, przyczyniając się do
ulepszenia każdego rodzaju wnętrza.

IconLift jest windą do domu
wyniesioną na najwyższy poziom.
Od obiektu funkcjonalnego po
część nowego pomysłu na życie.
Włoski projekt wnętrz może teraz
liczyć na windę IconLift.

Ta winda to kwintesencja włoskiego
stylu od projektu aż po wykonanie z
dbałością o szczegóły i dążenie do
doskonałości w każdym elemencie.

IconLift

400 Kg

Dane techniczne

Parametry techniczne
osób
Liczba wejść

na przeciwko

Przystanki w lini

Do

Prędkość maksymalna
Sterowanie
Poziom chałasu
Nadszybie
Podszybie

Panel sterowania

Standardowy w windzie

Standard
Szyb
Samonośna struktura antysejsmiczna

Palowanie do wyboru
Szkło do wyboru

Kabina
Przykręcana ściana boczna
Pozostałe ściany

Panoramiczne przezroczyste szklane ściany

Minimalne wymiary kabiny
Maksymalne wymiary kabiny
Dostosowane wymiary
Drzwi przystankowe i kabinowe
Podwójnie otwierane ręcznie pełne szklane drzwi kabiny
Dwuskrzydłowe automatyczne szklane drzwi przystankowe
Szerokość wejścia
Napęd
Rodzaj Napędu

Elektryczny MRL napędzany śrubą i nakrętką
MIN

not simultaneous

Sele - Windy platformowe
www.windadodomu.pl

Główne cechy wind domowych Sele.
KOMFORT PODRÓ¯Y

Przyjemnośæ podró¿owania to zas³uga naszych nowatorskich rozwi¹zañ zastosowanych
w technologiach SHF i SHE. Windy poruszaj¹ siê bardzo cicho oraz zatrzymuj¹ siê bardzo
p³ynnie i delikatnie. Winda hydrauliczna SHP jest dostêpna w dwóch prêdkościach.

NISKI POBÓR PR¥DU

Windy domowe Sele s¹ klasy A-VDI. Wszystkie windy domowe SELE s¹ w klasie wydajności: A-VDI*4707. Zasilane przez standardowe jednofazowe zasilanie 220-240V. Windy
domowe SELE s¹ zoptymalizowane w celu zminimalizowania zu¿ycia energii podczas
jazdy i postoju.

BEZPIECZEÑSTWO

Pod¹¿amy zgodnie ze standardowymi przepisami bezpieczeñstwa i projektujemy windy
z myśl¹ o bezpieczeñstwie. Wszystkie windy domowe SELE s¹ wyposa¿one
w certyﬁkowane elementy bezpieczeñstwa.

ZOPTYMALIZOWANA PRZESTRZEÑ

Rozwi¹zania techniczne opracowane przez ﬁrmê SELE pozwalaj¹ zainstalowaæ windy
domowe w bardzo ograniczonych przestrzeniach. Szyb zosta³ zmniejszony w ka¿dym
z trzech produktów SELE.

Główne cechy SHF
Dyrektywa
Udźwig (kg) Max
Wysokośæ (m)
Max ilośæ przystanków
Prêdkośæ m/s
Dojścia do kabiny
Drzwi szybowe
Drzwi kabinowe

Europejska Dyrektywa Maszynowa 2006/42/EC
500
22
8
0,15 (0,3*)
1, 2, 3
Automatyczne otwieranie boczne lub rêczne
Automatyczne przesuanie, sk³adanie rêczne
/ automattyczne
Szerokośæ wejścia (mm) 500 - 1200
Panel dyspozycji
Przyciski piêter, dodatkowo przyciisk STOP
Zasilanie
240 V
Szafa sterowa
Zamontowana do futryny drzwi szybowych
Std rozstaw kotew
1500 mm
Rama
typu plecak
Wysokośæ kabiny (mm) 2080 (Gaia) , 2080 (Evo) , 2040 (Gioconda)
Podszybie, g³êbokośæ
150 (min 130)
Std / Min nadszybie (mm) 2750/2500 (with cars > 800 x1200)

Główne cechy SHF
Dyrektywa

Europejska Dyrektywa Maszynowa
2006/42/EC
Udźwig (kg) Max
400
Wysokośæ (m)
22
Max ilośæ przystanków 8
Prêdkośæ m/s
0,15 (0,3*)
Dojścia do kabiny
1, 2, 3
Drzwi szybowe
Automatyczne otwieranie boczne lub rêczne
Drzwi kabinowe
Automatyczne przesuanie, sk³adanie rêczne
/ automattyczne
Szerokośæ wejścia (mm) 500 - 1200
Panel dyspozycji
Automatyczny przycisk do zatrzymania,
automatyczny przycisk lub przytrzymaj,
aby wyjśæ z kabiny 220
Zasilanie
240 V
Szafa sterowa
Zamontowana do futryny drzwi szybowych
Std rozstaw kotew
1500 mm
Rama
typu plecak
Wysokośæ kabiny (mm) 2080 (Gaia) , 2080 (Evo), 2040 (Gioconda)
Podszybie, g³êbokośæ
150 (min 130)
Std / Min nadszybie (mm) 2750/2500 (with cars > 800 x1200)

Pozostale produkty od Shiro

Shiro Lift
– Windy do domu.
Firma Shiro to ludzie, którzy od kilku nastu lat dzia³aj¹ w bran¿y dźwigowej. Posiadamy o ofercie wszystkie rodzaje wind jakie s¹ dostêpne
na rynku Europejskim. Wspó³pracujemy z 25 fabrykami, które mieszcz¹ siê w ca³ej Europie. Przez wiele lat wyselekcjonowaliśmy wybraliśmy
same per³y bran¿y dźwigowej, które w pierwszej kolejności stawiaj¹ na jakośæ.
Nasze wieloletnie doświadczenie z maszynami oraz ludźmi, którzy produkuj¹, ofertuj¹, transportuj¹, montuj¹, konserwuj¹ oraz u¿ytkuj¹
windy pozwoli³o Nam określiæ dla ka¿dej z grup u¿ytkowników najlepszy produkt. Przy naszej ocenie braliśmy pod uwagê u¿ytkowników
ca³ej Europy. Co roku uczestniczymy w najwiêkszych targach dźwigowych spotykaj¹c siê ze wszystkimi naszymi partnerami.
Wymieniamy doświadczenia oraz poszukujemy najlepszych rozwi¹zañ aby sprostaæ co raz wy¿szym wymaganiom naszych klientów.

Naszymi perłami s�:
Prostoliniowe krzesełka schodowe ﬁrmy Acorn (Anglia)
Krzywoliniowe krzesełka schodowe ﬁrmy Otolift (Holandia)
Windy domowe bez szybowe dwu przystankowe z podnoszeniem do 3,5m ﬁrmy Wessex
Windy domowe bez szybowe dwu przystankowe z podnoszeniem do 4 m ﬁrmy Stiltz
Windy domowe platformowe szybowe hydrauliczne ﬁrmy LiftingItalia
Windy domowe platformowe szybowe trakcyjne ﬁrmy Sele
Windy domowe, przemysłowe i komercyjne szybowe trakcyjne ﬁrmy Sele
Platformy schodowe prostoliniowe i Krzywoliniowe ﬁrmy Ascendor.
Posiadamy jeszcze w ofercie: podnośniki ³ó¿kowe, windy samochodowe i gara¿owe, towarowe, szpitalne,
gastronomiczne i wiele innych.

Zapraszamy do współpracy Architektów.
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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
Projekt i wykonanie Carrara DESIGN - mateuszhodor.pl

