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DomusLift é o elevador projetado para atender às 
necessidades de mobilidade vertical em edifícios públicos 
e privados, proporcionando maior comodidade e conforto 
aos utentes.
É a solução ideal para as pessoas idosas e pessoas com 
mobilidade condicionada, pois confere-lhes autonomia, 
libertando-as da utilização das escadas.
As portas automáticas, disponíveis sob pedido, como 
alternativa à tradicional porta de batente, proporcionam 
uma fácil utilização, sendo comparável à utilização de um 
elevador tradicional.
Está disponivel uma grande diversidade de acessórios e 
acabamentos de elevada qualidade, assim como diferentes 
tamanhos (versão S e XS, concebidas para pequenos 
espaços, e XL, ideal para cabinas grandes)
Tem a vantagem de ser facilmente adaptável a qualquer 
espaço, e de se integrar em qualquer ambiente, valorizando 
o mesmo.

8 boas razões para escolher o DomusLift:
- Adaptável à envolvência arquitetónica
- É silencioso e fácil de instalar
- Consumo muito reduzido (equivalente a uma máquina 

de lavar doméstica)
- Ligação à rede elétrica doméstica
- Disponível em mais de 50 modelos de interior e exterior
- Porta standard de batente panorâmica
- Tem dois anos de garantia
- Produto personalizado

Livres de escadas
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Estilo e elegância
O DomusLift valoriza todos os ambientes e adiciona 
estilo e exclusividade graças às versões especiais feitas 
com SWAROVSKI ELEMENTS, Liberty com os mosaicos 
assinados Trend, Light-Touch da Giugiaro Architettura, 
Leather, Carbon, Chrome, Classic e Art Line.

O DomusLift é um elevador elegante, silêncioso e discreto, 
sendo perfeitamente adaptável a qualquer ambiente.



6



7

Simplicidade em casa
SIMPLICIDADE
O procedimento da instalação do DomusLift é rápido 
e exige pouca mão-de-obra, uma vez que a cabina é 
composta por painéis únicos nas três faces. O seu consumo 
de energia é muito reduzido e pode ser ligado diretamente 
à rede doméstica (de 230V). As formalidades burocráticas 
inerentes à sua entrada são muito simplificadas.

SEGURANÇA
A cabina é fechada, tal como acontece nos elevadores 
normais. A cortina de luz localizada no seu interior garante 
a segurança dos passageiros, impedindo os mesmo de se 
aproximarem  da porta com o elevador em movimento. A 
chave da cabina tem como objetivo inibir a utilização por 
pessoas não autorizadas. Em caso de falha de corrente 
existe um dispositivo de segurança automático que permite 
a descida da cabina até um piso inferior, facilitando a saída 
dos passageiros.

ACESSIBILIDADE
O DomusLift oferece uma gama de soluções altamente 
funcionais e personalizáveis com acessórios específicos, 
como, por exemplo, a abertura motorizada da porta ou a 
chamada por controlo remoto, ideais para pessoas com 
dificuldades motoras ou para necessidades particulares de 
utilização.

VERSATILIDADE
O DomusLift é um equipamento moderno, que vai ao 
encontro das necessidades mais variadas: da garagem 
ao telhado, até um máximo de 7 pisos, resolve sem 
compromisso os problemas de mobilidade.
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Para interior  
e exterior 
ESTRUTURA AUTOPORTANTE EM PERFIS DE ALUMÍNIO
A estrutura em alumínio anodizado, extremamente resistente 
e elegante, permite que o DomusLift seja instalado em 
qualquer local, até mesmo no exterior do edifício, exigindo 
um reduzido trabalho de construção.

Fornecido de série nas versões standard, a estrutura é em 
alumínio, podendo ser fornecida pintada e protegida da 
intempérie o que garante a sua longevidade.
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CAIXA EM ALVENARIA
O DomusLift também pode ser instalado 
numa caixa de alvenaria tradicional 
de elevador, adaptando-se a edifícios 
antigos e recentes sem alterar o seu 
estilo.
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EDIFÍCIOS EXISTENTES
Adaptando-se também a situações mais 
complexas, o DomusLift integra-se em 
qualquer ambiente arquitetónico. Em 
edifícios existentes a montagem de um 
DomusLift no vão de escadas é uma 
possibilidade a considerar.
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O DomusLift devido à sua grande flexibilidade e leque de 
soluções é ideal para permitir um fácil acesso aos diversos 
patamares em lojas, restaurantes, centros comerciais, 
escritórios, hotéis, pousadas, etc.

De fácil e rápida instalação o DomusLift é a solução 
adequada para locais públicos e escritórios, em edifícios 
novos ou existentes. É uma solução que valoriza os 
espaços em que se insere, também sobre o ponto de vista 
estético. 

Áreas públicas
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DomusLift, o elevador eco sustentável, possui uma 
tecnologia LED para a iluminação da cabine e é proposto 
em duas versões:  elétrico gearless, com consumo 
reduzido; e hidráulico, com uso de óleo ecológico 100% 
biodegradável.

DomusLift ganhou o prestigioso prémio internacional de 
eficiência energética Classe A através das entidades 
certificadoras TÜV SÜD e IMQ.

Eco sustentabilidade
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A série S destina-se a espaços de dimensão reduzida, garantindo, 
no entanto, o espaço necessário ao transporte de um passageiro em 
condições confortáveis.  
Foi dada uma especial atenção aos aspetos estéticos, nomeadamente no 
que se refere: 
 - painéis da cabina inteiriços, sem perfis de união;
 - ampla variedade de revestimentos: "skinplate", "fórmica", aço inox;
 - a mesma variedade de acessórios disponiveis para o modelo standard

XS
Extra-Small

O DomusLift XS foi concebido para espaços muito reduzidos, permitindo 
a aplicação em locais que não seriam imagináveis, graças às dimensões 
mínimas da estrutura (LxP - 65x91cm).

S
Small
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DomusLift
com portas automáticas

O DomusLift XL foi concebido para a necessidade de cabinas com muito 
espaço. Graças às suas cabines de grandes dimensões, chegando até 
1200 x 1500 mm, a série XL oferece um espaço amplo e capacidade de 
carga acrescido. Os aspetos estéticos do DomusLift podem ser ainda 
mais realçados pela utilização de paredes em vidro (excepto do lado do 
mecanismo), e podendo ter até três entradas adjacentes.

A variedade de opções de DomusLift foi aumentada graças às possibilidades 
legais introduzidas pela nova versão da Diretiva Europeia 2006/42/CE 
(Diretiva Máquinas). DomusLift agora está disponível na versão com portas  
automáticas com 2, 3 ou 4 painéis, de soleira estreita. A utilização de 
portas automáticas, permite também um funcionamento automático (em 
detrimento do funcionamento do tipo "homem presente"). Em caso de falha 
de energia, existe um dispositivo de segurança automático que permite a 
descida da cabina até um piso inferior, facilitando a saída dos passageiros 
em segurança.

XL
Extra-Large

Versão com portas automáticas 3AT, caixa e caixilhos das portas em alumínio anodizado natural,
revestimento das portas com vinil adesivo FA-690, botoneira SuperFlat nos patamares e na cabina.
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classic

Estilo 
clássico

DomusLift Classic foi criado para 
aqueles que apreciam a atmosfera 
quente e acolhedora da madeira.              
A aparência de madeira é obtida através 
de uma técnica especial de pintura do 
alumínio.

DomusLift
Chrome

Versão com porta V1 totalmente em vidro, estrutura e painel de botões de cabina integrados 
no corrimão plano em alumínio anodizado brilhante.

Geometrias completamente redese-
nhadas pela combinação rigorosa de 
superfícies em aço com acabamento 
brilhante e acetinado, que se alternam 
nas paredes da cabina, gerando um 
inédito jogo de cheios e vazios.
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Crystal
clear

O brilho, a transparência e o refinamento 
do cristal juntam-se ao design high-tech.
Nasce o exclusivo DomusLift MADE 
WITH SWAROVSKI ELEMENTS, um 
triunfo de aço, vidro e preciosos reflexos.

Designer: arq. Arianna Callocchia

Sinónimo de classe, requinte e 
qualidade para ambientes superiores, 
o couro é o acabamento de prestígio 
das paredes do DomusLift de modo a 
criar um novo conceito de elegância.

Interiores  
de pele

Versão com caixa e moldura da porta em alumínio anodizado ouro, vidro laminado 
bronze, paredes em pele Ivory e botoneira de patamar SuperFlat ouro.
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DomusLift
Carbon

O DomusLift apresenta novos 
acabamentos de cor carbono 
complementados com parede de vidro 
decorado com motivos florais.

De encontro com a arte, vem a linha Art 
Line. A peça de aço retangular clássico 
evolui em termos de equipamento 
mobiliário, inserindo-se no ambiente 
de uma forma não invasiva, criando 
uma nova tendência em relação aos 
elevadores tradicionais.

Homelift
artístico

Versão com portas automáticas com janelas 2AT, estrutura e moldura das portas em 
alumínio anodizado natural, paredes da cabina 'Ramoc' e pavimento 'Arcobaleno'.
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light
touch
by

by

Design de 
Vanguarda

O DomusLift "Elegance" é um modelo 
valorizado pelo designer Giugiaro 
com uma atenção muito especial aos 
detalhes. Inclui por exemplo um inovador 
sistema de iluminação, capaz de criar 
novas atmosferas, e um sofisticado 
sistema de informação e comando com 
monitor LCD e painél tátil.

O inconfundível mosaico 
Liberty em vidro cortado 
à mão cria matizes 
luminosos que alternam 
tons suaves e ondulados, 
cromados e iridescentes, 
capazes de enriquecer e 
exaltar as superfícies do 
DomusLift.

Fascínio 
Liberty

Versão com porta panorâmica de batente, pintura RAL 9010 na estrutura, moldura da porta  
e perfis da cabina, vidro bronze, paredes e pavimento da cabina com mosaico Liberty Amber.
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Opcional
LINHA E ESTILO

Fecho escondido

CONFORTO E FUNCIONALIDADE

Sistema de climatizaçãoEspelho

Sintetizador de voz

Telefone

SEGURANÇA

INFORMAÇÃO / ENTRETENIMENTO

Moldura digital Janela virtual interativa

Iluminação LED integrada na 
moldura das portas (para portas 
automáticas)

Corrimão plano

Chave de habilitação

Corrimão redondoBarreiras de infravermelhos a 
toda a altura apenas para portas 
automáticas

TelecomandoAbertura automática da porta com 
batente

Dispositivo de alarme telefónico 
ou por intercomunicador

Unidade touchscreen com 
interface domótica

Disponível em aço inoxidável acetinado, 
brilhante e ouro

Disponível em alumínio anodizado natural, 
brilhante e ouro

Personalização da cabina sem limites, graças à nova tecnologia de 
impressão em qualquer suporte
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O meu DomusLift
EXTERIOR DA ESTRUTURA INTERIOR DA CABINA

CAIXA EM ALVENARIA

estrutura autoportante

porta de patamar 
de batente

teto

piso 
da cabine

botoneira de 
patamar

Caixa em alvenaria

portas 
de patamar 
e de cabine 
automáticas

espelho

corrimão

perfis 
internos

botoneira de 
cabina

botoneira
de patamar

iluminação

parede 
da cabine

panorâmica

paredes 
da cabine
cega

revestimento
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A32PP - Efeito polido

Paredes da cabina e revestimentos

AÇO INOX 
Para acabamento das paredes da cabina, revestimento da estrutura autoportante e das portas automáticas

Espelho 128 Acetinado 127 Couro 132 Linho 145

Dama 131 Austenit Quadro azul 150 Ouro polido 138

MELAMINA 
Só para acabamento das paredes da cabina

SKINPLATE 
Para acabamento das paredes da cabina, revestimento da estrutura autoportante e das portas automáticas

DL81E - Efeito madeira A90GTA DL86 - Efeito madeira

B32SMA G22SMA

M12

G21SMA R8SME

F2SMA F42PPS - Efeito aço acetinado F12PPS - Efeito aço polido

W410 - STANDARD U116 - STANDARD U1184 - STANDARD U508 - STANDARD

U102 - Efeito polido U007 - Efeito polido F8110 - Efeito alumínio Edelstahl3 - Efeito aço

R5243 - Efeito madeira F10/034 - Efeito madeira R5360 - Efeito madeira F06/172 - Efeito madeira
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Paredes da cabina e revestimentos
PLÁSTICO LAMINADO 
Para acabamento das paredes da cabina, revestimento da estrutura autoportante e das portas automáticas

VINIL 
Para acabamento das paredes da cabina, revestimento da estrutura autoportante, moldura completa das portas, botoneiras e acessórios

LE-1105 FA-1099 LW-1084 VM-452

WG-467LE-1109 WG-947FA-690

WG-763GN - Efeito polidoFW-7007 WG-1147

A cor do material original pode diferir das cores representadas. O conteúdo deste documento pode estar sujeito a alterações.

2705 Marrakech Silver 2708 Marrakech Gold 2711 Marrakech Steel

810 - Efeito polido 868 - Efeito polido

1901

1678 - Efeito madeira

1609 - Efeito madeira

1902

1611 - Efeito madeira

358 - Efeito madeira

1903 1904

1379 - Efeito madeira

658 - Efeito madeira

1328 - Efeito madeira

1306 - Efeito madeira

475 - Efeito polido 472 - Efeito polido
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Paredes da cabina e revestimentos
PELE - Só para acabamento das paredes da cabina

Ivory Silver

Amber

MOSAICO LIBERTY - Para acabamento das paredes e pavimento da cabina

Perfis da cabine, estrutura, portas e acessórios

VIDRO - Para acabamento das paredes da cabina, estrutura autoportante e portas com janelas

ALUMÍNIO ANODIZADO

PINTURA RAL - Disponíveis outras variantes de cor PINTURA COM EFEITO DE MADEIRA

PINTURA EM POLIÉSTER

Neutro transparente

Alumínio natural - STANDARD

9010 7001 5023 5011 6010 3003

Branco leite

Abrilhantado Ouro

EspelhoStopsol

Fumè

Branco decòCerejeira

Níquel 14-091 Moka 14-100 Cobre 14-092 Preto 14-005

Topaz Diamond Bronzite

Bronze

Disponíveis a pedido variantes de vidro 
colorido ou com película decorativa.

Disponível apenas para perfis interiores 
de cabina, caixa e porta

Espelho fumè
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GRANITOMARMOLEO - STANDARD PVC BORRACHA

Granit Rocksolid 607Marmoleum 3861 Arabian pearl Eternal 12802 Elegant oak

Borracha cinza pitonada

Granit T2402

Granit Rocksolid 671

Granit Cristallino 451

Marmoleum 3874 Walnut

Marmoleum 3866 Eternity

Eternal 11562 Tropical beech

Borracha cinza lisa

Borracha preta pitonadaEternal 10492 Red oak

Eternal 10482 Rustic oak

Eternal 10382 Silver chestnut

Granit Titan Grey

Pavimento da cabina

Focos de halogénio*

Focos*

Iluminação da cabine

Firmamento Floral

Luminária Barroco

LÂMPADAS DE HALOGÉNEO OU FLUORESCENTES

LÂMPADAS LED

Teto A32PP* com LED quadrado 
STANDARD

Integrada nos perfis da cabina*

* Disponível sob pedido versão com 
alçapão.
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Botoneiras de cabina

Módulo a toda altura em aço inoxidável acetinado

1 2

Espelho em aço inox acetinado - STANDARD

1 2 3

3

SuperFlat em aço inox acetinado

1 2

1 Modelo para sistema sem 
portas de cabina e com 
presença de operador.

2 Modelo para sistema com 
portas de cabina e operação 
automática.

3 Opcional - Modelo com 
touchscreen (115 x 130 mm) 
disponível para instalações 
com ou sem portas de cabina.

APLICADOS NA PAREDE

Só pode ser combinado 
com botoneira de patamar 
SuperFlat.

largura 150 mm
altura 299÷570 mm
espessura 1,5 mm

largura 201 mm
altura 454÷634 mm
espessura 23 mm

largura 188 mm
altura 1980 mm
espessura 18 mm

Também disponível em aço 
inoxidável polido ou aço 
inoxidável ouro.

Também disponível em aço 
inoxidável polido ou aço 
inoxidável ouro.

Tampas de fecho laterais 
em plástico pintado em 
combinação.

Também disponível em aço 
inoxidável polido ou aço 
inoxidável ouro.
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MAXI
Disponível para 
módulos, painéis de 
botões integrados no 
corrimão e botoneira 
de patamar standard.

20.10 - STANDARD
(37 x 50 mm)

NOVIDADE
(37 x 50 mm)

A partir de janeiro de 2015

Corrimão redondo em aço inoxidável brilhante

1

2

1

2

Corrimão achatado em alumínio anodizado natural

INTEGRADOS NO CORRIMÃO

SuperFlat em aço inox acetinado

Botoneiras de Patamar

Display

Botões

ICARO
(74 x 70 x 2 mm)
Disponível para instalações com 
ou sem portas de cabina.
Para botoneiras de patamar, 
placa, SuperFlat e módulo a toda 
a altura.

TRICOLOR
(83 x 150 x 5 mm)
Disponível para instalações com 
ou sem portas de cabina. 
Para SuperFlat, módulo a toda 
a altura e painel de botões 
integrado no corrimão plano de 
alumínio.

Chapa em aço inox acetinado - STANDARD

1

1

2

2

Também disponível 
em alumínio anodizado 
brilhante, anodizado ouro, 
com pintura RAL 
ou pintura de poliéster.

Apenas disponível em aço 
inoxidável brilhante.

Só pode ser combinado 
com botoneira de cabina 
SuperFlat.

(55 x 55 mm)

largura 80/85 mm
altura 260÷320 mm
espessura 1,5 mm

largura 101 mm
altura 230÷430 mm
espessura 23 mm

Também disponível em aço 
inoxidável polido ou aço 
inoxidável ouro.

Também disponível em aço 
inoxidável polido ou aço 
inoxidável ouro.

Tampas de fecho laterais 
em plástico pintado em 
combinação.

Tampas de fechadura 
superior e inferior  
de plástico pintado  
em combinação.

comprimento 640÷1050 mm
altura 168 mm
espessura 70 mm

comprimento 473÷1235 mm
altura 90 mm
espessura 120 mm
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B-BT - STANDARD

PANORÂMICA  
EM ALUMÍNIO
Porta em alumínio 
anodizado natural com 
uma grande janela de 
vidro ou aglomerado 
nobre. Fechos 
(standard).

ACABAMENTOS
- Alumínio anodizado 

natural, ouro  
ou brilhante

- Pintura (RAL, efeito de 
madeira e poliéster)

E
PANORÂMICA 
EM FERRO
Porta de ferro com base 
anti ferrugem tipo RAL 
7001 e grande janela de 
vidro. Fecho escondido. 
 
ACABAMENTOS
- Pintura RAL

D
JANELAS
EM FERRO
Porta de ferro com  
base anti ferrugem tipo 
RAL 7001 e janelinha  
em vidro. Fecho 
escondido.

Portas à prova de fogo:
BELGIUM, BS476-UK,
EI 120, EW 60

ACABAMENTOS
- Pintura RAL

C
FECHO 
EM FERRO
Porta de ferro com base 
anti ferrugem tipo RAL 
7001. Fecho escondido.

Portas à prova de fogo:
EI 120, EI 60, DIN

ACABAMENTOS
- Pintura RAL

V1
PANORÂMICA
EM VIDRO TOTAL
Porta de cristal com 
dobradiças, ferragens 
e caixilho em aço 
inoxidável (brilhante ou 
acetinado). Amortecedor 
de braço incorporado na 
travessa.

Portas de patamar e de cabina
PORTAS DE PATAMAR DE BATENTE

PORTAS DE PATAMAR E DE CABINA AUTOMÁTICAS PORTA  
DE CABINA 
DE FOLE

2AT
2 portas telescópicas de 
vidro encaixilhado com 
abertura lateral.

Portas à prova de fogo:
EI 60 GOST 30247.3
E120 - EW30
EI120

3AT
3 portas telescópicas em 
vidro encaixilhado de 
abertura lateral. 

2AO
2 portas telescópicas de 
vidro encaixilhado com 
abertura central.

Com abertura manual ou 
automática. Disponível 
em alumínio (anodizado 
ou com pintura RAL) ou 
em aço inox acetinado. 
Só pode ser combinada 
com porta de patamar de 
batente.

4AO
4 portas telescópicas em 
vidro encaixilhado com 
abertura central.

Disponíveis também com portas sólidas (standard) ou com janela. Estrutura em ferro com base anti ferrugem tipo RAL 7001. 
Acabamentos disponíveis: pintura ral e revestimentos em folha plastificada, aço inoxidável, laminado plástico ou vinil adesivo.

PUXADOR
Puxador em alumínio 
anodizado natural. 
Também disponível em 
alumínio anodizado ouro. 
Somente para portas de 
andar de batente de tipo 
B-BT, C, D e E.
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1 2 2 3

Características técnicas

-  Em conformidade com a Diretiva Europeia  Máquinas 2006/42/CE
-  MRL sem casa de máquinas
-  Máquina gearless sem redutor, com contrapeso
-  Capacidade de 400 kg
-  7 pisos, 20 metros de curso
-  Poço 200 mm, pé-direito 2900 mm
-  Velocidade 0,15 m/s
-  Silêncio de marcha extremo (50 dBA)
-  Consumos mínimos (0,031 kW em modo de espera)

-  Em conformidade com a Diretiva Europeia Máquinas 2006/42/CE.
-  Acionamento hidráulico sem casa de máquinas
-  Suspensão direta telescópica ou em corte com cabos
-  Capacidade de 300 kg
-  Até 7 pisos, 12 metros de curso
-  Poço a partir de 55 mm, pé-direito de 2350 mm
-  Velocidade 0,15 m/s

ELÉTRICO GEARLESS COM CONTRAPESO

HIDRÁULICO

Características específicas para o modelo XL:
-  Poço minimo 120 mm
-  Pé-direito minimo 2500 mm
-  Até 7 pisos, 17 metros de curso
-  Potência nominal 2,2 kW, para capacidade 400 Kg
-  Pistão em 1 ou 2 partes

O quadro de comando do DomusLift 
é constituído por um armário metálico 
de dimensões reduzidas. Pode ser 
montado numa cave ou garagem a uma 
distância não superior a 7 metros da 
base do DomusLift.

Comando

Dimensões (mm) min max
Cabina 800 x 1100 1100 x 1400
Caixa em alvenaria (dim. interiores) 1320 x 1250 1650 x 1550
Estrutura (dim. exteriores) 1530 x 1570 1830 x 1660

Dimensões (mm) min max
Cabina 800 x 1100 1100 x 1400
Caixa em alvenaria (dim. interiores) 1310 x 1390 1610 x 1690
Estrutura (dim. exteriores) 1490 x 1490 1780 x 1785

Dimensões (mm) min max
Cabina 480 x 550 1200 x 1500
Caixa em alvenaria (dim. interiores) 670 x 820 1560 x 1750
Estrutura (dim. exteriores) 650 x 910 1730 x 1770

Dimensões (mm) min max
Cabina 800 x 1000 1200 x 1500
Caixa em alvenaria (dim. interiores) 1160 x 1275 1635 x 1775
Estrutura (dim. exteriores) 1340 x 1385 1810 x 1880

3 2 1

3 ACESSOSACESSOS
 A 90º

ACESSOS 
A 180º

ACESSO DO 
MESMO LADO

20
 m

 m
ax

25
00

/2
60

0
m

m
20

0 
m

m

17
 m

 m
ax

de
 2

35
0

m
m

de
 5

5 
m

m

As dimensões da caixa de alvenaria e da estrutura dependem também do número e disposição dos acessos.

Dimensões de armário:
1 DomusLift hidráulico: 600 x 280 x h 1000/1160 mm
2 DomusLift elétrico gearless com contrapeso: 600 x 280 x h 1160 mm
 Versão integrada na armação da porta: 370 x 200 x h 2285 mm.
3 DomusLift XL hidráulico: 720 x 360 x h 1500 mm para cursos até 12 m
3 DomusLift XL hidráulico: 950 x 400 x h 1850 mm para cursos superiores a 12 m
Armário fornecido de série com pintura RAL 1015.

As dimensões da caixa de alvenaria e da estrutura dependem também do número e disposição dos acessos.
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       Group SpA
Via Di Vittorio, 21
20060 Vignate, Milão - Itália
Tel. +39 02 951271
Fax +39 02 9560423
www.igvlift.com
www.domuslift.com

Elevadores desde 1966

O fabricante do DOMUSLIFT 

IGV, um dos maiores fabricantes de sistemas de 
elevação da Europa.

• Empresa com Certificação de Qualidade ISO 
9001 obtida em 1993

• 20.000 metros quadrados de espaço fabril
• Mais de 220 empregados membros:

certificado por:

SEDE DELEGAÇÃO LISBOA

DELEGAÇÃO MADEIRA 

DELEGAÇÃO ALGARVE

PARCEIRO CABO VERDELIFTECH MAROC, SARL LIFTECH  LDA. (MOÇAMBIQUE)

LIFTECH BRASIL PARCEIRO ANGOLA

Rua Bento Carqueja, 18
Zona Industrial da Maia I 
Sector X - Apartado 6063
4476-908 Maia - Portugal

t. +351 229 432 830 
f. +351 229 432 839
info@liftech.pt

Rua Paulo Choffat, 7 A 
2605-050 Belas - Portugal

Linha Azul 808 200 064
f. +351 229 432 839
info@liftech.pt

Rua Tenente Coronel Sarmento 
Ed. Infante Bloco C - Fracção A-R/C
9000-020 Funchal - Portugal

Linha Azul 808 200 064
f.+351 229 432 839
info@liftech.pt

Rua Ivone Silva, 94A Montechoro
8200-349 Albufeira - Portugal

Linha Azul 808 200 064
f. +351 229 432 839
info@liftech.pt

Semedo & Brito Lda.
Av. da Macaronésia C.P. 597 
Achada Grande Praia Cabo Verde

t.+238 991 2112
s&b@cvtelecom.cv

264, Angle Boulevard
Brahim Roudani et Rue
des Accacias - Résidence
OUIFAQ, n°14
20380 Casablanca

t. +212 522 982 084
f. +212 522 982 084
info@liftech.pt

Rua José Mateus, n.º 186 - Sala 1
Polana Cimento 2 - Maputo
Moçambique

t. +258 841 851 040 
f. +258 846 873 212
info@liftech.co.mz

Estrada Caetano Monteiro, 
1012/L104 Pendotiba – Niterói 
– RJ 24.320-570 – Brasil

t. +55 21 2623-7048
info@liftechelevadores.com.br

Electricangol Lda.
Urb. do Projecto 
Nova Vida - Rua 58 - Casa 478
Kilamba Kiaxi - Luanda – Angola

t.+244 929 516 226
antoniotaveira.electricangol@gmail.com

PARCEIRO LUXEMBURGO
Cube Lift Sarl
172, Rue de Belvaux
L-4026 Esch-sur-Alzette
Luxembourg

t. +352 2451 4701
cubelift@gmail.com




