
rampas portáteis

A PERFO-light oferece uma ampla gama de
soluções práticas

As nossas rampas PERFO-LIGHT oferecem uma vasta
gama de soluções práticas para muitos problemas – não apenas
para utilizadores de cadeiras de rodas.

Também podem ser utilizadas para “trolleys”, motas, para
utilização doméstica ou noutros locais e quando visitar
amigos ou familiares.

Fáceis de utilizar e de transportar, as rampas possuem pegas
que se dobram contra a parte lateral, formando uma
superfície lisa. As rampas são leves devido à perfuração,
proporcionando uma excelente superfície antiderrapante. As
rampas podem ser utilizadas em qualquer lugar, sem ser
necessário utilizar quaisquer ferramentas.

As rampas PERFO LIGHT oferecem soluções seguras para o
quotidiano e uma maior liberdade



Informações gerais
Referência Nome do produto Comprim

ento
mínimo

Comprimento
máximo

Largura
interna

Perfil Peso Carga
máxima

Rampas telescópicas
U 2 Perfolight telescópicas 116 cm 202 cm 19,5 cm 5,6 kg 300 kg

U 2/3 Rampa Perfolight
telescópica

78 cm 202 cm 18,0 cm 5,8 kg 300 kg

U 3 Rampa Perfolight
telescópica

116 cm 288 cm 18,0 cm 8,2 kg 250 kg

Rampas fixas e dobráveis

V 5 Rampa de pavimento
Perfolight

55 cm 55 cm 21,0 cm 1,7 kg 400 kg

V 10 Rampa fixa Perfolight 116 cm 116 cm 21,0 cm 3,1 kg 400 kg
V 11 Rampa dobrável

Perfolight
55 cm 110 cm 21,0 cm 3,6 kg 300 kg

V 15 Rampa dobrável
Perfolight

75 cm 150 cm 21,0 cm 4,5 kg 300 kg

V 20 Rampa dobrável
Perfolight

100 cm 200 cm 21,0 cm 5,9 kg 250 kg

Rampas para cadeiras de rodas eléctricas
E 1 Rampa fixa Perfolight 106 cm 106 cm 26,5 cm 3,7 kg 400 kg
E 2 Rampa dobrável

Perfolight
106 cm 212 cm 26,5 cm 7,4 kg 300 kg

E 2/3 Rampa telescópica,
dobrável Perfolight

72 cm 212 cm 25,0 cm 7,8 kg 300 kg

E 3 Rampa telescópica,
dobrável Perfolight

106 cm 300 cm 25,0 cm 11,0 kg 250 kg

Guia de rampa
Altura: 10 cm 20 cm 30 cm 40 cm 60 cm
Rampa V 5 V 10 V 15 U 2 U 3

Contactos
V 11 U 2/3 E 3
E1 V 20

Endereço: Endereço de exposição

E 2

E 2/3

ESTES VALORES SÃO APENAS UMA RECOMENDAÇÃO

Box 19007
SE-720 19 Västerås
Suécia
Telefone: +46 21 661 00
Fax: +46 21 662 33

Pistonggatan 4B
Västerås
Horário de abertura: das 7:30 às
16:30
info@kvistbergaprodukter.se
www.kvistbergaprodukter.se

mailto:info@kvistbergaprodukter.se
http://www.kvistbergaprodukter.se


Rampas U para cadeiras de rodas manuais
Rampas PERFO-LIGHT fixas e telescópicas

As nossas rampas são leves, fáceis de manusear e possuem a largura adequada.

As guias de nylon garantem a extensão suave e silenciosa das rampas telescópicas. Um dispositivo de bloqueio evita que deslizem.

Os utilizadores de cadeiras de rodas deparam-se com várias alturas de escadas diariamente, necessitando de vários comprimentos de rampas. As rampas
telescópicas permitem-lhe escolher o comprimento adequado, tendo em consideração o espaço disponível e/ou as inclinações necessárias.

Ideal para utilizadores de cadeiras de rodas



Rampas V
Rampas PERFO-LIGHT dobráveis
As rampas V são particularmente adequadas a cadeiras de rodas manuais, “scooters” de mobilidade eléctricas de 3
rodas e podem ser ainda utilizadas para muitos modelos de cadeiras de quatro rodas eléctricas.

A largura da área de passagem é a mesma na totalidade da rampa e o interior das bermas é totalmente suave.

As nossas rampas dobráveis têm, cada uma, duas pegas para manter as rampas juntas durante o transporte.

Estas rampas complementam a gama de rampas telescópicas. Para alguns utilizadores manusear uma rampa dobrável é mais fácil.

As extremidades superiores das bermas laterais possuem um chanfro comprido, garantindo que mesmo uma cadeira de rodas com baixa altura ao solo consegue
entrar, por exemplo, num carro, mesmo que o ângulo de inclinação seja acentuado.



PARA UMA SCOOTER DE MOBILIDADE DE 3 RODAS BASTA COLOCAR 3 RAMPAS LADO A LADO.

UMA DAS VANTAGENS DAS RAMPAS DOBRÁVEIS É A SUA UTILIZAÇÃO COMO PONTE SOBRE UMA SOLEIRA DE PORTA OU DEGRAUS.



Rampas E
A rampa E é uma rampa universal, perfeita para todas as cadeiras de rodas

A rampa E é perfeita para todas as cadeiras de rodas, incluindo cadeiras de rodas eléctricas de 4 rodas que muitas vezes necessitam de uma largura de passagem
maior.

Esta rampa é bastante recomendada para todos os edifícios públicos, incluindo lojas, restaurantes e hotéis.

Consulte a página 2 para obter informações técnicas sobre todos os comprimentos e alturas máximas para cada uma das rampas.



As cadeiras de rodas eléctricas de 4 rodas requerem normalmente uma largura de passagem maior.


