Podnieś jakość swojego życia

Żegnajcie troski … Dolce Vita powraca!
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Poczuj się znowu niezależny
i ciesz się każdą chwilą
spędzaną w swoim domu
Twój dom stanowi skarbiec tego, co w życiu najważniejsze: to
rodzina, wspomnienia, ukochane drobiazgi i udogodnienia,
które przynoszą Ci radość każdego dnia. Od dziś możesz nadal
cieszyć się komfortem swobodnego poruszania się po domu
oraz spędzania czasu z najbliższymi w każdym momencie i bez
żadnych ograniczeń.
Krzesełko VIMEC DOLCE VITA eliminuje problem związany
z pokonywaniem schodów i pozwala czuć się w pełni
niezależnym.
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Odmień swoje
życie, nie
zmieniając domu
Dręczący problem pokonywania schodów nie pozwala Ci swobodnie poruszać
się po domu? Wybierz krzesełko VIMEC DOLCE VITA i ciesz się z otaczających
Cię drobiazgów, nie rezygnując z ulubionych hobby. Ty odzyskasz niezależność i
poczucie bezpieczeństwa, a Twoja rodzina spokój i komfort psychiczny.
Krzesełko schodowe DOLCE VITA oferuje maksimum komfortu i poczucia
bezpieczeństwa. To estetyczne urządzenie ułatwiające codzienne życie.
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Zawsze eleganckie, zawsze dyskretne,
zawsze niezawodne
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Maksymalna
uniwersalność,
minimalne wymiary
Krzesełko VIMEC DOLCE VITA można montować zarówno po
wewnętrznej jak i zewnętrznej stronie schodów. Urządzenie
zajmuje mało miejsca na schodach, dzięki całkowicie
składanemu podnóżkowi, siedzisku i podłokietnikach.
Siedzisko i podnóżek można złożyć i rozłożyć jednym, łagodnym
ruchem. Oferowana gama odcieni siedziska i prowadnicy
pozwala na dobranie koloru pasującego do wystroju domu.
Krzesełko jest niezwykle łatwe w obsłudze, a przyzwyczajenie się
do niego zajmie Ci kilka chwil.

Bezpieczeństwo i
komfort dla
każdego
Podnóżek z materiału antypoślizgowego jest wykończony
listwami ochronnymi, zapewniającymi zatrzymanie się
urządzenia w przypadku napotkania przeszkód w trakcie jazdy.
Na kondygnacji dojazdowej siedzisko można obrócić o 75°, co
ułatwi użytkownikowi zejście.
Moment startu i dojazdu jest niezwykle łagodny i przyjemny
dla każdego użytkownika.
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Jesteśmy do Twojej dyspozycji,
aby zaproponować Ci
najlepsze rozwiązanie
Każdy dom jest inny i każdy z nas ma odrębne wymagania, które należy
szanować…
Od 1980 roku Vimec projektuje, produkuje i montuje wysokiej klasy
urządzenia, realizowane pod wymiar. Doradca, który proponuje Ci krzesełko
schodowe Vimec, jest kompetentnym, wykwalifikowanym i cierpliwym
ekspertem, gotowym przekazać Ci doświadczenia innych klientów, by
dopomóc w dokonaniu najlepszego wyboru.
Satysfakcja użytkowników stanowi dla nas najwyższą wartość.
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Siedzisko w materiale skóropodobnym jest
dostępne w 3 kolorach.
Prowadnica może być pomalowana na każdy
kolor RAL. Dzięki temu optymalnie dopasuje
się do wystroju domu i stanie się jego
eleganckim i dyskretnym elementem.
Dostępna opcja do instalacji na zewnątrz.
KOŚĆ SŁONIOWA

CZERWIEŃ

BRĄZ

ODJAZD Z DOLNEJ KONDYGNACJI

DANE TECHNICZNE

Zasilanie

230 VAC

Prędkość:

0,15 m/s (max.)

Wydajność:

15 jazd na dobę • 10 kolejnych jazd

Obciążenie maksymalne 130 Kg

VIMEC DOLCE VITA
A Wymiary prowadnicy – szerokość/wysokość

30 mm/50 mm

B

130 mm

Odległość zewnętrznej strony schodów

C Całkowita głębokość przy złożonym
podnóżku

445 mm

D Całkowita głębokość przy rozłożonym
podnóżku

720 mm

E

Odległość między podnóżkiem a siedziskiem 530 mm

F

Odległość między podnóżkiem a górną
częścią oparcia

G Szerokość oparcia

1.080 mm
380 mm

H Odległość między podłokietnikami (zewnętrzna) 600 mm
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J

Odległość między oparciem a ścianą

195 mm

K

Głębokość siedziska

365 mm

L

Odległość między górną częścią podnóżka
a podłogą

90 mm

Podane dane są orientacyjne. Vimec zastrzega sobie prawo do ich
zmiany bez uprzedzenia.

MADE IN ITALY

DLACZEGO
warto kupić Vimec
DOLCE VITA...

DOŚWIADCZENIE
ELEGANCJA
KOMFORT
www.vimec.biz

Jest dostosowany do Twoich potrzeb:
Odznacza się bezkonkurencyjną relacją jakości do ceny

Profesjonalny doradca, proponujący Ci
Vimec, jest wykwalifikowanym ekspertem,
gotowym Ci pomóc w wyborze a następnie
w bezpiecznym korzystaniu z krzesełka
VIMEC DOLCE VITA. Wysoka jakość ponad
100.000 urządzeń zamontowanych na całym
świecie stanowi naszą najlepszą gwarancję.
A satysfakcja użytkowników jest tego
najlepszym dowodem.

PILOT

PAS BEZPIECZEŃSTWA

MANETTE

DŹWIGNIA ODBLOKOWUJĄCA
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MADE IN ITALY

Gwarancja produktu
Vimec Dolce Vita jest dostarczany wraz z gwarancją na okres 24 miesięcy od daty montażu. Gwarancja
może być przedłużona w centrach obsługi klienta.

Gama VIMEC

Szeroka gama produktów do
użytku osobistego: windy
domowe i podnośniki,
krzesełka i platformy
schodowe, platformy pionowe
oraz schodołazy.

Vimec S.r.l. - Via Parri, 7 - 42045 Luzzara - Reggio Emilia - Italy
Tel. + 39 0522 970 666 - Fax +39 0522 970677 - export@vimec.biz
Vimec za granicą: Madryt (Hiszpania), London (United Kingdom),
Avignon (Francja), Warszawa (Polska)

www.vimec.biz

