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Investiţia va aduce un plus de valoare imobilului

Prin înlocuirea completă a vechii instalaţii veţi

beneficia de un produs complet nou si fiabil,

marca Elmas – fabricat în România

Noul concept de ascensor elimină camera

troliului, oferind astfel posibilitatea utilizării

spaţiului rămas în beneficiul locatarilor

Randament net superior comparativ cu vechile

instalaţii

Capacitate mai mare de transport

Ideal pentru blocurile cu până la 16 nivele

inanţare pe 7 ani prin plata unei rate

lunare care cuprinde întreţinerea, service-ul,

reviziile programate, serviciul de dispecerat.
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ELMAS S.R.L.

Website: www.1234.ro
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AVANTAJE

CARACTERISTICI GENERALE:

www.cirro.ro

Acţionare electrică prin tracţiune

Viteză de deplasare 1,6 m/s

Sarcină nominală de 450 kg, respectiv 6 persoane

Uşi automate în 4 canate cu deschidere centrală

Pereţii cabinei realizaţi din tablă vopsită RAL
(nuanţe la alegere), inox sau panouri laminate

Tavan iluminat fluorescent indirect sau cu spoturi

Pardoseală cu suprafaţă cauciucată

Oglindă pe din peretele din spate al cabinei

M na curentă poate fi executată din inox sau lemn în
diferite forme constructive (circulară, rectangulară)

Caset de comandă cu butoane cu confirmare luminoasă
a comenzii, apelare sistem de monitorizare de la distanţă
SED, indicarea sensului de deplasare, lumină de urgenţă,
alarmă

Tip colectiv-selectiv în jos
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beneficiaţi de un ascensor complet nou - Made in România

camera troliului rămâne liberă

asigurăm lucrările de demontaj ale instalaţiei vechi, montajul
noului ascensor, schelele de montaj şi refacerea zidăriei

nu sunt necesare lucrări de construcţii

viteză de deplasare mai mare cu 60%

capacitatea de transport creşte cu 50%

fiabilitate şi costuri reduse de servisare

design inovativ

nivel redus de zgomot

sistem de monitorizare de la distanţă a instalaţiei (SED)

service operativ 24/24 h în baza unui contract

DOTĂRI OPŢIONALE
accesarea comenzii prin cartele

indicare pozi ie la toate nivelele

camer video n cabin

construc ie antivandal
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TELEFON DIRECT: 0268-308706


