
Îmbunătăţeşte-ţi stilul de viaţă fără a 
schimba casa 

 
Urcatul şi coborâtul scărilor poate fi o activitate uşoară şi 

plăcută. Scaunul Dolce Vita pentru transportul pe scări este 

soluţia elegantă şi confortabilă, potrivită pentru a-ţi uşura 

urcarea şi coborârea scărilor în siguranţă. 

 

 Rotirea până la 75° după oprirea la destinaţie 

facilitează ieşirea sau urcarea în scaun. 

 Pornirea şi oprirea sunt lente, plăcute, fără 

zdruncinături. 

 

Soluţii oferite în parteneriat VIMEC srl cu producătorul Nr. 1 în 

Italia al sistemelor de mobilitate pentru acasă. 
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Siguranţă şi confort folosind cât mai puţin spaţiu.  

 Mânere rabatabile; 

 Scaun rabatabil; 

 Podea rabatabilă, acoperită 
cu material antiderapant. 

 Pliere cu o singură atingere 
 

VIMEC DOLCE VITA poate fi instalt 
pe ambele părţi ale scării, fie pe 
marginea interioară fie pe cea 
exterioară. 
 
Flexibilitate maximă şi spaţiu 
minim necesar: prin rabatarea 
mânerelor, a şezutului şi a 
suportului de sprijin al picioarelor. 
 
Uşor de folosit: şezutul şi suportul 
pentru picioare se deschid şi se 
închid împreună cu o singură atingere. 

 
Alegeţi culoarea potrivită cu decorul casei! 
 
 Scaunul este disponibil în 3 variante de 
culoare: ivory; roşu sau maro. 
 Şina de rulare poate fi comandată în 
orice nuanţă RAL. 
  Opţional: Este disponibil şi cu finisaje 
pentru exterior. 
 

 

 Acţionare cu telecomandă: 
 Centură de siguranţă; 
 Buton de comandă – 

acţionează scaunul în direcţia 
dorită; 

 Manetă pentru deblocarea 
şezutului, permite rotirea pentru coborâre facilă.  
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Variante de montaj a şinelor de rulare în funcţie de scară. 

 

 

*Sinele de rulare pot fi comandate în orice culoare RAL pentru a se adapta spaţiului 
existent. 
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Specificaţii tehnice 
 
Alimentare 220V 

Viteză 0,15 m/s 
Utilizare 15 curse/zi sau 10 curse consecutive 

Capacitate 130 kg 
 
 

Datele din tabel sunt cu caracter informativ şi pot 
modificate de producător. Vă rugam să confirmaţi 
dimensiunile înainte de finalizarea proiectului. 

Dimensiuni 
A Dimensiuni şină 

(lăţime/înălţime)  
30mm/50mm 

B Distanţă în afara 
scărilor 

130 mm 

C Dimensiuni totale cu 
suportul pentru 
picioare închis 

445 mm 

D Dimensiuni totale cu 
suportul pentru 

picioare deschis 

720 mm 

E Distanţa dintre 
suportul pentru 

picioare şi şezut 

530 mm 

F Distanţa dintre 
suportul pentru 

picioare şi partea 
superioară a 

spătarului 

1.080 mm 

G Lăţimea spătarului 380 mm 
H Distanţa dintre braţe 

(exterior) 
600 mm 

J Distanţa dintre 
spătare şi perete 

195 mm 

K Adâncimea şezutului 365 mm 
L Distanţa dintre 

partea superioară a 
suportului de picioare 

şi până la podea 

90 mm 

 
 

MULTILIFT SYSTEMS SRL este partener autorizat pentru România al VIMEC srl Italia.  
Preţurile se calculează pentru fiecare proiect în parte în funcţie de măsurătorile furnizate. 
În preţ sunt incluse serviciile de montaj şi autorizare. Întreţinerea şi piesele de schimb 

sunt furnizate de MULTILIFT SYSTEMS conform condiţilor de garanţie.  
Mentenanţa se efectuează din 6 în 6 luni, şi se achită separat. 

 
Vă stăm cu plăcere la dispoziţie pentru mai multe informaţii şi comenzi. 

E-mail: info@multiliftsystems.ro  
Tel: 0734 091 371 
Fax: 0331 815 237  
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