GRUPNOR

Cadeiras e Plataformas de Nível
Stairlifts and Lift Platforms

A ENGENHARIA AO SERVIÇO DOS TRANSPORTES VERTICAIS

stairlifts and lift platforms

cadeiras e plataformas de nível

GRUPNOR

Desenvolvemos e instalamos

Cadeiras e Plataformas de Nível
A GRUPNOR® representa um dos líderes
mundiais no fabrico de cadeiras de escada
para tramos retos ou curvos.
É um equipamento que possibilita a viagem
de pessoas em escadas de forma fácil e sem
esforço acrescido.
Elegantes e fiáveis inserem-se adequadamente
ao ambiente onde se instalam.

It’s an equipment that allows easy transportation of
people, excellent to overcome stairs. Reliable and
elegantly adaptable to the environment they are
installed in.

Em ambientes exteriores ou interiores,
em escadas retas ou curvas ou apenas
para ultrapassar desníveis até 3 metros,
temos soluções seguras e fiáveis para o
transporte de pessoas com mobilidade
reduzida.
For exterior or interior, in straight line stairs or
with curves, or just to overcome a de-level (until
3 meters), we have safe and reliable solutions
for people transportation.

Todos

os

equipamentos

fabricados

pela

GRUPNOR® ou representados cumprem as
rigorosas Normas e Diretivas Europeias.

A GRUPNOR ® é uma empresa certificada de
acordo com a Diretiva Europeia 95/16/CE que
permite a marcação CE em todos os produtos
por si fabricados.

GRUPNOR

Conforto e Mobilidade
Elegantes e fiáveis inserem-se
adequadamente ao ambiente
onde se instalam
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