
מעלית ביתית איזי  מוב 

פתרונות לבתים פרטיים, משרדים ומוסדות ציבור,  בהתאמה אישית



איזי  מוב

מעלית מדגם איזי מוב נועדה לספק נגישות במקרים הבאים:

על  • בתים פרטיים ומוסדות ציבוריים בהם נדרש להתגבר
מכשולים שונים שמציב המבנה, באמצעות פתרון נגישותי 

; המשתלב בטבעיות במרחב

אנכית  •  משתמשים בכסאות גלגלים שבחרו להתקין בביתם מעלית
כאמצעי מעבר בין מפלסים וקומות. 

רב תכליתיות
המעלית משתלבת בטבעיות 
במתאר המבנה, והיא ניתנת 
להתקנה בסביבה חיצונית או 
פנימית. למעלית טווח הרמה 
של 2 עד 3 קומות (בהתאמה 

לת"י 2252 חלק 1) והיא 
מספקת פתרון נגישות 

מושלם הן למבנים חדשים הן 
לבניינים שעוברים שיפוץ: 

התקנת המעלית אינה דורשת 
עריכת שינויים במבנה..



למעלית תנועה חלקה ושקטה, והיא מאפשרת רמת חיים גבוהה. 
אפילו ניתן להעביר בעזרתה סלי קניות, עגלות ילדים ופריטים 

גדולים וכבדים נוספים מקומה אחת לאחרת.

עם מעלית איזי מוב ניתן לעבור בין קומות הבית בצורה הנוחה 
ביותר. המעלית מתאימה לכל סביבה, מוסיפה סטייל ויוקרה לבית 

ורסטיליות ואף מעלה את ערכו.
נוחות 
ובטיחות

יתרונות

ובטיחות  • ניצול מינימלי של החלל, באופן המבטיח נוחות
למשתמש

אישית בהתאמה  •  מגוון אפשרויות

חיצונית  •  ניתנת להתקנה פנימית או

במבנה משמעותיים  •  התקנה מהירה מבלי לערוך שינויים

ק"ג  • אמינות מוכחת וכושר העמסה גבוה של 400

המעלית •  טלפון פנימי וחיישני בטיחות המובנים בדפנות



המעלית מעוצבת בסטנדרטים גבוהים מאוד, תוך הקפדה 
על פרטים ושימוש בחומרים משובחים בלבד. העיצוב 

המרשים, לצד התכונות הפונקציונליות המעולות, נועדו 
לאפשר למשתמש תנועה חופשית, עצמאות מלאה ואיכות 

חיים ברמה הגבוהה ביותר.

מעלית ביתית דגם איזי מוב ניתנת להתאמה אישית הן 
מבחינה פונקציונלית והן מבחינה עיצובית; הודות למגוון רחב 
של צבעים וגימורים, המעלית משתלבת בקלות בעיצוב שכבר 

קיים בבית, במשרד או במבנה הציבורי.

עיצוב איכותי

התאמה אישית



איזי מוב 
עם פיר 

מבנה פיר המעלית בנוי בטכנולוגיה מתקדמת ועשוי מחומרים 
משובחים ביותר המעניקים לו חוזק, עמידות, ורסטיליות ועיצוב 

מרשים ויפהפה. 

מבנה הפיר ניתן להתאמה אישית לפי מידות, מגוון סוגים של 
זכוכית ואפשרויות התקנה גם בתנאים מסובכים במיוחד.

 המעליות החיצוניות של S&L-Solutions לעולם אינן דורשות 
שינויים במתאר המבנה: ההתקנה מבוצעת במהירות וביעילות ללא 

פגיעה בבניין, הודות לצוות התקנות מקצועי ומיומן המוכשר לכך.



בחירה מתוך מגוון רחב של חומרים, צבעים ואביזרים לפי הצרכים 
הפונקציונליים וטעמו האישי של הלקוח, תספק למשתמש חוויית 

נסיעה נוחה ומזמינה במיוחד.

✪דלתות

אבזור

דלת פנורמית עשויה אלומיניום 
קל משקל

דלת זכוכית בעלת ציר הזזה 
כפול, ליצירת מראה אלגנטי 

ומעוצב

דלת אוטומטית -
 3 מהירויות

דלתות אוטומטיות טלסקופיות -
 2 מהירויות

דלת פנורמית עם
 חלון זכוכוית 

דלת מתכת עם
אשנב צר 



D

B

A

E
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G

H

C

לוח פיקוד מובנה במעלית

לד בר סטנדרטי תקרת "כוכבים"

לוח פיקוד בקומות

מעקה משולב

בהתאמה אישית לכל לקוח

אזעקה לחצן .A 

ללוחות  B. מחבר  i-Button  עבור גישה
הפיקוד בקומות

יתר עומס  C. חיישן

תצוגה  D. לוח

קומה תצוגת  E. תצוגת LCD עם

המעלית  F.  לחצן קריאה: ירוק כאשר
פנויה, אדום כאשר המעלית תפוסה

רמקול .G 

ללוחות  H. מחבר  i-Button  עבור גישה
הפיקוד בקומות  

פיקוד ✪לוחות

✪תאורתתא

✪מעקה

✪ פיר 
קונסטרוקצית מתכת



צבעים וגימור

קירות התא

משטח המעלית

פיר המעלית
קונסטרוקציה

COLOR צבעים

GLASS זכוכית

RUBBER
גומי

WOOD
עץ

WOOD עץ

קונסטרוקציית מתכת

SAFE STEP
משטח בטיחות

STAINLESS נירוסטה

אפור סטנדרטי

RAL 7040
סטנדרט

שקוף

אפור אגס פראי

מייפל

אפור בהיראפור כהה

נירוסטה מנוקבת

אדום סטנדרטי גווני RAL לבחירה

גווני RAL לבחירה

בז' סטנדרטי

RAL 1013 
לבן פנינה

אפור מעושן דובדבן

אדום

כחול סטנדרטי

RAL 9023 
אפור פנינה

כהה

מעלית לכסא גלגלים דגם איזי מוב מציעה מאה אפשרויות להתאמה אישית, החל מקירות התא, שניתן 
להזמינם במגוון גימורים וצבעים, ועד לבחירת חומר וגוון למשטח המעלית. כמו כן, ניתן לבחור מבין מבחר 

גימורים חיצוניים ליצירת התאמה בין מראה המעלית לבין העיצוב שכבר קיים בחלל.



מאפיינים 
ונתונים טכניים

מידע טכני

רב-  • מעלית הידראולית
תכליתית

המשתמש  • התאמה לצרכי
ולמתאר המבנה

בבתים  • אידיאלית להתקנה הן
חדשים הן במבנים בשיפוץ 

(התקנה מהירה בפירים 
קיימים), משום שאין צורך 

בעבודות בנייה מיוחדות 
(כגון יצירת חלל נוסף 

למנגנון המעלית או כריית 
פיר אשר אינן נדרשות

הנדרש בתחתית • עומק הבור 
המעלית הוא 12 ס"מ בלבד

מתח  • המעלית פועלת על
 V 240 / 220 סטנדרטי של
 KW 1.8 וצריכת הספק של

בלבד

עומס הרמה

מהלך הרמה

מהירות

עומק בור בתחתית 
המעלית (פיר בטון)

עד 400 ק"ג

9.5 מט ר

0.15 מ/שניה 

מ"מ   120

 140 מ"מ

20 מ"מ

1.8 kW

230V -חד פאזי

230 V

24 V

1250x1000

עומק בור בתחתית המעלית
(פיר קונסטרוקצית מתכת)

מערכת חכמה להתחלת
רכה תנועה/עצירה 

טלפון

אוטומטי מערכת פילוס 

שסתום בטיחות תקני

ת נעילה חשמלי

מערכת חשמל תקנית

ק הספ

ח מת

ע מתח מנו

ה מתח מערכת משנ

מידות משטח תא [מ"מ]

1300x1030

1400x1100

 1460x1170

מידות בהתאמה אישית

+/- 

נתונים אלה הם נתונים מייצגים בלבד ואינם מחייבים. S&L Solutions שומרת לעצמה את הזכות לשנות את המפרט ללא הודעה מראש.



מידות וחתכים

מעלית עם דלתות 
טלסקופיות

פיר בטון

מקרא

התא L: רוחב 
P: עומק התא

רוחב פיר בטון  :LH
PH: עומק פיר בטון

רוחב פיר קונסטרוקצית פלדה  :LA
פלדה PA: עומק פיר קונסטרוקצית 

LN-PN: מפתח דלת
LE-PE: מפתח משקוף

הוסף 45 מ"מ עבור כל קיר תא נוסף ו-100 מ"מ במקרה של דלת מתקפלת על קיר התא.
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פיר קונסטרוקצית פלדה



פיר בטון

תא
L 900 1250 1400 770 850 1250

P 850 1000 1100 950 1250 1250

קיר 
פיר

LH 930 1280 1430 800 880 1280

PH 1090 1240 1340 1190 1490 1490

תא
L 900 1250 1400 850 1250

P 850 1000 1100 1250 1250

קיר 
פיר

LA 1045 1395 1545 995 1395

PA 1195 1345 1445 1595 1595

פיר  קונסטרוקצית מתכת

 HD איזי מוב
כאשר נדרשת מעלית 

המסוגלת לשאת עומסים 
גבוהים ומקום נוסף למטען, 

מעלית איזי מוב HD היא 
הפתרון. המעלית המחוזקת 
מאפשרת הרמה של עגלות, 

מיטות וחפצים כבדים אחרים, 
הדורשים מעלית רחבה, ללא 
קושי ותוך שמירה על עיצוב 

מוקפד.

HD איזי מוב
לאקסטרה הרמה

1400x1300 1600x900 1800x900 2000x900 2200x900 

1400x1400 1600x1000 1800x1000 2000x1000 2200x1100

500-600 ק"ג

10סוגי מידות למעלית

עומס הרמה

 מהלך הרמה

נתונים אלה הם נתונים מייצגים בלבד ואינם מחייבים. S&L Solutions שומרת לעצמה את הזכות לשנות את המפרט ללא הודעה מראש.

עד 7 מטר (ת"י 2252 חלק1) 



https://www.youtube.com/channel/UCkKj6vzyuzwFk8KjHsaILqA

03-3797777

079-5729448

הנגיד 13, ראשון לציון מיקוד 7548213

www.snl-solutions.co.il

contact@snl-solutions.co.il

https://www.facebook.com/accessibility.lifts

https://www.instagram.com/snlsolutions3

  נגישות , הרמה ובטיחות.

https://www.snl-solutions.co.il/



