Solucions integrals en elevació vertical per a particulars i empreses
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SOLUCIONS INTEGRALS

EN ELEVACIÓ VERTICAL

VÁLIDA LIFT és una empresa
ascensorista especialitzada en oferir
solucions integrals per a l’elevació
vertical, tant de passatgers com de
qualsevol tipus de càrrega.
Oferim assessorament tècnic i cobertura
global davant de qualsevol tipus de
projecte, ja sigui per a obra nova,
rehabilitació d’edificis existents i/o
modernització d’ascensors instal·lats
amb anterioritat.
VÁLIDA LIFT posa a la teva disposició un
ampli ventall de solucions per a facilitar
l’accessibilitat en qualsevol espai:
ascensors de passatgers, elevadors de
llarg recorregut per a la llar, ascensors
muntacotxes,
muntacàrregues
i
muntaplats, ideals per a negocis com
restaurants, hotels, hospitals i oficines.

A més, oferim un servei de manteniment
d’ascensors altament professional i a un
preu molt competitiu. Disposem de
programes modulars a mida i reparació
multi marca, així com un servei urgent
de resolució d’incidències i assistència
les 24 hores del dia els 365 dies de l’any.
VÁLIDA LIFT pertany al Gremi
d’Ascensoristes, està reconeguda com a
Empresa Conservadora d’Ascensors i, a
més, compta amb la garantia de Válida
sin barreras, empresa de referència en el
món de l’accessibilitat.
La nostra experiència en el sector de
l’elevació ens ha posicionat com a una de
les marques més fiables quant a seguretat i proximitat amb l’usuari.

LIFT

Les imatges d'aquest catàleg no són contractuals.
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SERVEI DE

MANTENIMENT
Seguretat i proximitat, el nostre compromís més gran
El manteniment del teu ascensor sempre ha d’estar en bones mans.
L’experiència en el món de l’accessibilitat avala el compromís de
Válida Lift per a garantir la màxima seguretat als nostres clients,
gràcies als més avançats sistemes de control i detecció d’incidències.
Disposem d’un equip de tècnics altament qualificats per allargar la
vida útil del teu ascensor i respondre de forma ràpida i amb total
fiabilitat davant de qualsevol circumstància, sempre amb la màxima
garantia de qualitat i a un preu adaptat a les seves necessitats.

Sol·licita’ns pressupost de manteniment i comença a estalviar des
d’ara mateix:

902 400 233
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Válida Lift posa a la teva disposició programes de manteniment modul·lars específicament dissenyats per a
garantir la plena disponibilitat del teu ascensor en tot moment.
Per a la teva tranquil·litat i amb l’objectiu d’oferir-te el millor servei, disposem d’una centraleta d’avisos amb
atenció personalitzada per atendre i resoldre qualsevol incidència de manera ràpida i efectiva.

La tranquil·litat d’estar en bones mans:
Cobertura total
Servei de manteniment preventiu per a la
resolució d’incidències les 24h/365 dies
Reparació multimarca
Manteniment i reparació d’ascensors de
qualsevol tipus de marca amb recanvis originals
Preus competitius
Programes de manteniment específics i
adaptats a cada tipus de necessitat

Màxima seguretat
Complim amb tots els certificats de qualitat i
seguretat en l’àmbit nacional i europeu
Equip professional
Servei de qualitat altament professional, amb
més de 15 anys d’experiència
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PROJECTES DE

MODERNITZACIÓ
Allarga la vida del teu ascensor equipant-lo amb les
millors prestacions
Més qualitat i seguretat
El pas del temps pot arribar a deteriorar alguns dels components
del teu ascensor actual. A més, les imposicions legals actuals
obliguen a modificar molts ascensors per a garantir en tot
moment la màxima seguretat de l’usuari.

Renovació d’ascensors
A Válida Lift sabem que la renovació d’alguns components de
l’ascensor permet allargar el seu cicle de vida i estalviar en
consum energètic, així com millorar el confort en el
desplaçament, la reducció de sorolls indesitjats i la presició de la
parada, entre d’altres.
Així mateix, també realitzem substitucions d’ascensors obsolets
per equips totalment nous.

Àmplia varietat
Posem al teu abast un ampli ventall de solucions per allargar la
vida del teu ascensor, guanyant en prestacions, fiabilitat,
seguretat i disseny. T'oferim solucions adaptades a qualsevol
tipus d’edifici per a modernitzar l’ascensor, sigui hidràulic o
elèctric, amb o sense sala de màquines.

A
B
C
D
E
F
G
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Ascensors eficients
que ofereixen un
estalvi econòmic i
respecte pel medi
ambient.

Principals avantatges de la modernització
d’ascensors instal·lats:
Més seguretat i tranquil·litat per a tots
Guanya en fiabilitat i funcionalitat
Millora l’aspecte del teu edifici
Major sostenibilitat i estalvi energètic
Redueix el soroll de l’ascensor
Compleix amb la normativa vigent
Màxima facilitat de pagament
Augmenta el valor de la vivenda
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EDIFICIS
SENSE ASCENSOR
REHABILITACIÓ

Perquè tothom es mereix gaudir dels avantatges d’un ascensor

poder arribar a la seva llar. Així mateix, també suposen tot un repte per a aquelles persones que, dia rere dia,
necessiten pujar les bosses de la compra o el cotxet del nen per les escales.
Válida Lift ofereix la solució perfecta perquè tu i la teva família guanyeu en seguretat, confort i, sobretot, en qualitat
de vida. Per aconseguir-ho, posem a la teva disposició i a la de la teva comunitat de veïns una àmplia gamma
ascensor perfectament integrat.

8

Abans

Desprès

Abans

Desprès

Principals avantatges de la rehabilitació
d’edificis existents:
Millor qualitat de vida
Accedeix a la teva llar sense pujar escales
Màxim confort i seguretat
Accessibilitat a l’abast de tothom

Estalvi energètic i baix consum
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OBRA NOVA
Tota nova construcció necessita sistemes d’elevació segurs i eficients
ASCENSORS

MUNTACÀRREGUES

MUNTACOTXES

MUNTAPLATS

Sigui quin sigui el projecte de nova construcció posem a la teva disposició una àmplia gamma de solucions en
elevació vertical:
Ascensors per a persones
Ascensors per a la càrrega de vehicles
Ascensors muntacàrregues per a l’elevació de càrrega industrial
Ascensors muntaplats per a negocis de restauració i alimentació
Válida Lift li ofereix els últims sistemes d’elevació. Disposem d’ascensors confortables i segurs, preparats per a
obtenir la màxima eficiència, a més d’assegurar en tot moment l’accessibilitat a l’usuari.
El nostre equip està format per professionals amb més de 15 anys d’experiència en el sector de l’elevació vertical.
A més, disposem d’un parc amb més de 10.000 màquines instal·lades.

Habitatges unifamiliars
Establiments públics

Hospitals i residències

Locals comercials

Sector
industrial
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ASCENSORS
Solucions verticals adaptables a cada tipus de necessitat
Válida Lift és sinónim de seguretat, eficiència energètica i fiabilitat.
Aquestes són tres de les qualitats més valorades pels nostres clients.
El nostre catàleg d’ascensors elèctrics amb tecnologia Gearless i
hidràulics, juntament amb una àmplia gamma de cabines i
components, permeten adaptar-los fàcilment a l’estil de cada edifici.
L’alta qualitat de tots els nostres components, així com de tots els
acabats, fan que els nostres ascensors ofereixin la millor
qualitat-preu del mercat, garantint a l’usuari el mínim consum
energètic i un màxim rendiment de l’aparell en tot moment.
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ELEVACIÓ
DINS LA LLAR
Descobreix tots els avantatges d’instal·lar un ascensor a casa
Des de sempre, quan parlem d’ascensors ens venen al cap aquells aparells instal·lats en comunitats de veïns, hotels,
centres comercials, etc. Unes solucions pensades únicament per salvar grans recorreguts i per a transportar una
gran quantitat de persones durant tot el dia.
No obstant, Válida Lift també posa a la teva disposició tot un món de solucions en elevació vertical pensades
exclusivament per a l’ús domèstic davant la creixent necessitat de facilitar l’accés a qualsevol espai dins la llar a les
persones grans o amb mobilitat reduïda.

Els elevadors domèstics funcionen igual que un ascensor convencional i
ajuden l’usuari a superar desnivells verticals dins la llar sense haver de
realitzar cap tipus d’esforç.
A més, són ideals per a espais especialment reduïts on seria impossible
instal·lar un ascensor convencional.
Ideals per a superar desnivells verticals de fins a 15 metres
Tant per a ambients interiors com intempèrie
Instal·lació ràpida i neta
No necessiten sala de màquines
Diferents opcions de cabina, portes i acabats
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EDIFICIS
D'HABITATGES
Troba la millor solució en la instal·lació d’ascensors i elevadors per a la teva comunitat
Busques un ascensor per la teva comunitat de veïns? Vols instal·lar un elevador en un dúplex? Vols saber quines
opcions existeixen per connectar diverses plantes de desnivell? A Válida Lift trobaràs la solució. T’assessorem i
t’ajudem a escollir les opcions que més encaixen amb les teves necessitats. Disposem de models aptes per a tot
tipus d’edifici, per espais d’interior i intempèrie. A més, ofereixen altes prestacions, inclòs en els espais més reduïts,
amb un consum energètic contingut.
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EMPRESES
I ESPAIS PÚBLICS
La millor solució vertical pel teu negoci
Locals comercials, restaurants, oficines, hospitals,... A Válida Lift disposem d’ascensors per a espais públics i privats.
T’oferim diversos models d’ascensors elèctrics i hidràulics, adaptats a les característiques que busques. Fabricats
amb components d’alta qualitat, les nostres solucions verticals estan pensades per resistir les exigències del dia a
dia sense problemes. A més, permeten millorar l’accessibilitat, afavorint la mobilitat de totes les persones d’una
manera fàcil i segura.
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GAMMA
INDUSTRIAL
Solucions verticals per a empreses
Els millors serveis de gamma industrial en muntacàrregues, muntaplats i muntacotxes. Una instal·lació fàcil, segura i
fiable pel teu negoci.

MUNTACÀRREGUES
Els negocis industrials sovint necessiten sistemes
d’elevació capaços de pujar i baixar tot tipus de càrrega i
mercaderies.
Els ascensors muntacàrregues de Válida Lift són la solució
perfecta per a realitzar les tasques del dia a dia sense cap
tipus d’esforç i amb la màxima garantia de seguretat per a
l’usuari. Posem tota la nostra experiència i saber fer per tal
d'oferir una solució eficient i duradora, que et permeti
estalviar temps i diners.

MUNTACOTXES
Els nostres ascensors muntacotxes ofereixen la màxima
garantia quant a fiabilitat i seguretat.
Estan especialment dissenyats per al transport vertical
d’automòbils amb persones a l’interior i estan indicats tant
per a edificis públics com privats. És una solució idònia per
a edificis amb garatge d'ús unifamiliar o comunitari on no
és possible construir una rampa d'accés per manca d’espai.

MUNTAPLATS
Els ascensors muntaplats es converteixen en una eina molt
útil en negocis vinculats amb el món de la restauració i els
productes alimentaris. Permeten transportar els aliments
preparats d’una planta a l’altra amb la màxima comoditat i
rapidesa.

La cabina està fabricada en acer inoxidable AISI-304. Disposem de diferents mides i capacitats de càrrega.
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PROJECTES

CLAUS EN MÀ
A Válida Lift ens ocupem de tot: obra civil, projecte, permisos,
instal·lació, manteniment,...
T’oferim un servei integral en la instal·lació o rehabilitació del teu ascensor. Per
això, comptem amb tots els professionals necessaris per executar el projecte
d’una manera satisfactòria, còmoda i segura.
Sigui un particular, empresa, administrador de finques o entitat pública, posem al
teu abast totes les eines perquè no hagis de preocupar-te de res. Treballem amb
empreses de referència en el sector i amb materials de qualitat per complir amb
les màximes garanties. I tot això, a un preu ajustat i competitiu.

SOLUCIONS
ESPECIALS

Tenim solucions especialment dissenyades per a espais
reduïts. Gràcies a l’innovador sistema ELEVO, podem muntar
un ascensor en forats de 0,68m x 0,73m, on seria impossible
intal·lar un model convencional. A més, aprofitem fins el 95%
del forat per a la cabina.
Sense fossat ni sala de màquines i amb un disseny elegant i
panoràmic 360º, ELEVO garanteix la màxima seguretat de
l’usuari en tot moment. A més, és d’instal·lació fàcil, ràpida i
neta, i el seu consum és mínim, igual que el seu
manteniment.

L FT
LI

18

A Válida Lift t'ajudem durant tot el procés d'instal·lació d'un
ascensor. Estem a la teva disposició per assessorar-te sense
cap compromís en tot el què necessitis. Els nostres tècnics,
enginyers i professionals especialitzats en solucions verticals
estan al teu abast de manera gratuïta i sense compromís.
Truca'ns i un dels nostres tècnics qualificats t'oferirà, in situ,
les opcions més viables. Sigui un domicili, una local o una
comunitat, avaluem l'arquitectura del lloc i analitzem les
millors solucions en cada cas.

ACABATS A MIDA
A Válida Lift fabriquem cada ascensor a mida de les
necessitats del client. Això ens permet oferir un ampli
ventall d’acabats, facilitant la integració de la màquina en
l’edifici o donar-li una aspecte original i personalitzat.
Treballem amb materials d’alta resistència, aptes per les
exigències del dia a dia: acer inoxidable, alumini, fusta
massissa, marbre,... T’oferim assessorament i pressupost
sense compromís.

PANTALLES MULTIMÈDIA
Advertisim és una innovadora plataforma de
comunicació per a la gestió de continguts
multimèdia exclusiva per ascensors. Són
adaptables a qualsevol grandària y compten
amb connectivitat Wi-fi i 3G. L’usuari pot
gestionar en temps real el contingut a través
de l’administrador online, fent arribar el
missatge a les pantalles Advertisim que desitgi.
Si ets un hotel i vols anunciar una oferta o
avisar de la pròxima reunió a la teva comunitat
de veïns, aquest sistema et permet fer-ho d’una
manera fàcil i elegant.
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ELS NOSTRES MODELS D’
Descobreix el nostre ventall de solucions verticals

ASCENDO és l'ascensor hidràulic amb la millor relació qualitat-preu del
mercat. Essent un producte molt competitiu, disposa de les màximes
prestacions operatives i d'un immillorable rendiment. Les diferents
opcions en decoració permeten adaptar-lo a qualsevol tipus d'entorn.
- Capacitat: fins a 500kg
- Recorregut vertical màxim: 15 metres
- Velocitat: 0,15m/s

AGILE és un ascensor neumàtic de reduïdes dimensions, excel·lent per
eliminar les barreres a la llar. Per la seva estètica i característiques
d'instal·lació pot adaptar-se a tot tipus d'ambients. A més, compta amb un
dels millors sistemes de seguretat del mercat.
- Capacitat: fins a 238kg
- Recorregut vertical màxim: 15 metres
- Velocitat: fins a 0,15m/s

ELEVO és un ascensor elèctric amb una gran capacitat d'adaptació. El seu
sistema sense guies permet aprofitar el màxim espai per acollir la cabina. A
més, pot instal·lar-se en forats des de 0,68m x 0,73m, on seria impossible
instal·lar un altre tipus d'ascensor.
- Capacitat: fins a 375kg
- Recorregut vertical màxim: 15 metres
- Velocitat: fins a 0,15m/s

EVECTUM és una solució vertical molt versàtil. Pot instal·lar-se sobre
paret portant o en qualsevol entorn gràcies a la seva versió “autoportant”,
apte per a interiors i intempèrie. A més, disposa d'una gran varietat
d'acabats i accessoris que permeten adaptar-lo i personalitzar-lo al gust de
cada client.
- Capacitat: fins a 500kg
- Recorregut vertical màxim: 19,5 metres
- Velocitat: fins a 0,15m/s

EVEXI és un model perfecte per a localitzacions amb sostres baixos. Es
caracteritza per tenir una cabina oberta, amb parets d'1,2m. És un ascensor
còmode, segur i silenciós que ofereix una gran varietat de colors i acabats
per a personalitzar-lo.
- Capacitat: fins a 315kg
- Recorregut vertical màxim: 14,5 metres
- Velocitat: fins a 0,15m/s
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ASCENSOR
HIDRIS t'ofereix prestacions d'alt nivell i una gran capacitat d'adaptació
als diferents espais. Gràcies al seu mecanisme de tracció hidràulica, és
possible instal·lar-lo amb major facilitat que un ascensor elèctric. A més,
suporta majors pressions de càrrega, per la qual cosa no són necessàries
sales de màquines tan grans.
- Capacitat: fins a 1.500kg
- Recorregut vertical màxim: 15 metres
- Velocitat: 0,63m/s

ACTIUM és un ascensor elèctric de Válida Lift amb excel·lents
prestacions. Pensat per a tot tipus d'espais, suposa una inversió en qualitat
i eficiència. Ofereix una atractiva relació qualitat-preu, sent per això una de
les opcions més recomanables per a aquelles persones que busquen
rendiment, seguretat i un preu competitiu.
- Capacitat: fins a 800kg
- Recorregut vertical màxim: fins a 25 metres o més
- Velocitat: 1m/s (versió estàndard)

MUNTACÀRREGUES són la millor solució per al teu negoci.
Resistents, segurs i fiables, els nostres muntacàrregues estan pensats per
oferir el màxim rendiment i suportar les exigències del treball diari.
- Capacitat: fins a 5.000kg
- Recorregut vertical màxim: 12 metres (versió estàndard)
- Velocitat: fins a 0,20m/s

MUNTAPLATS són elevadors que permeten transportar d'un pis a un
altre plats amb aliments freds o calents. Gràcies a la seva estructura amb
compartiments tancats, és possible enviar els plats amb major facilitat i
seguretat, evitant possibles caigudes o col·lisions durant el trajecte.
- Capacitat: fins a 100kg
- Recorregut vertical màxim: 16 metres
- Velocitat: fins a 0,40m/s

MUNTACOTXES són solucions per transportar vehicles, ideals per a
pàrquings amb diferents nivells. Ofereixen una gran capacitat de càrrega,
permetent l’entrada de l’automòbil i els seus ocupants.
- Capacitat: fins a 3.500kg (versió estàndard)
- Recorregut vertical màxim: 21 metres
- Velocitat: fins a 0,40m/s
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SOLUCIONS EN

ACCESSIBILITAT
Solucions a mida per a fer la vida més fàcil i segura
Som especialistes en oferir solucions d’accessibilitat a persones d’avançada edat, amb
mobilitat reduïda o discapacitat. Ajudem a superar tot tipus de barreres arquitectòniques
oferint un servei integral i adaptat a les necessitats de cada client per a millorar la seva
qualitat de vida.
Disposem d’un ampli ventall de productes avalats per marques de prestigi i qualitat:
cadires pujaescales, plataformes salvaescales, elevadors verticals i llarg recorregut, així
com una gran quantitat de solucions mòbils.
La tecnologia emprada en els nostres productes ofereix autonomia, confort, agilitat i
silenci. Així mateix, totes les nostres solucions estan dotades dels sistemes de seguretat
més avançats del mercat.
Les plataformes pujaescales i els elevadors són la solució perfecta perquè les persones
grans o amb mobilitat reduïda puguin desplaçar-se amb total autonomia, d’una manera
fàcil i segura.
A més, poden instal·lar-se en tot tipus d’ambients, tant en interiors com en intempèrie, en
espais públics o privats. Per la seva versatilitat, aquestes solucions són molt sol·licitades per
a botigues, comerços, restaurants, portals de comunitats de veïns i espais públics.
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ELEVADORS
DE CURT
RECORREGUT
Els elevadors verticals de curt recorregut
ajuden a superar desnivells de fins a 3 metres.
Són lleugers, amb poc impacte visual, de
ràpida instal·lació i molt silenciosos. A més,
tenen un preu molt atractiu.
Això els fa una solució ideal per salvar petits
trams d’escala o salvar la distància entre dos
replans.
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LIFT

Contacte
info@validalift.com
www.validalift.com

DELEGACIÓ GIRONA
c/ Can Culebra, 21
Pol. Ind. Montfullà
17162 - Bescanó (Girona)
Telf. 972 476 068

DELEGACIÓ BARCELONA
c/Gran de Sant Andreu, 491
Local 6-7
08030 Barcelona
Telf. 935 221 199

