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شركة مصاعد التوني
ELTOUNY ELEVATORS COMPANY

         

COMPLETE LIFT SOLUTIONS SINCE 1964

حـــلـــول كــــامــــلة لـلـمــصــاعـد منذ عام ١٩٦٤
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ELTOUNY PRODUCTS

Automatic 
Doors

Semi - Automatic 
Doors

Cabins

Accessories
Components

MR
Elevators

MRL
Elevators

Complete 
Package

Nano Lift
Residential Elevator

Terry Lift
Home Lifts

Stilitz- UK
 Home Lifts

PVE - USA
Home Lifts

Dumbwaiter 

Genesis 
System

Geared / Gearless
Machines

Acorn StairLift - UK

We offer a comprehensive range of elevators components and solutions.

نـــــــــــــقـدم مـــــجـمـوعـة شــــاملـة من مــــــكـونـات وحـــــلول الـــــــــمـصـاعـد.

منتجات التوني
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EXCELLENT COMPONENTS MEANS 
EXCELLENT COMPLETE PACKAGES

 مهـــمات مـمـتـازة تـعـني
مـــصـاعد كـامــلـة ممـتـازة

All systems comply with the Egyptian 
Standards and the European CE Mark 
Standards. 

جـميع األنـظمة مـطابقة للـكود  املصري و أعلــي 
معـايـيـر الــــجـودة األوروبـيـة .

بــجـانـب مهمانت الــمـصـاعد ، نــوفــرأيًضا الـمصعد الكامل 
جلميع أنواع املصاعد:

مــصـاعـد الــركاب  )سكني - جتاري - فنادق(
مــصـاعـد مـستـشـفـيات

مــصـاعد بــضــائـــع
مــصـاعـد طـــــعــــــــام

مــصـاعد مـنـزليـة مـسـتوردة

Beside the elevators components, we also 
supply the complete package for various 
types of elevators:

Passengers Elevators 
(Residential - commercial - hotel)
Hospital Elevators
Cargo Elevators
Dumbwaiters
Imported Home Lifts

With over 50 years of elevators business, El-
touny is your trusted partner dedicated to en-
suing a unique user expertise while using the 
elevator.

منــذ أكثــر مــن 50 عاًمــا يف العمــل يف مجــال املصاعد، ســتتيح 
لــك خبــرة التونــي يف توريــد أفضــل املنتجــات لألســتمتاع 

بتجربــة فريــدة أثنــاء اســتخدام املصعــد.



5

TE 104 C



6

MACHINE ROOMLESS ELEVATORS  |    MRL
Best solution with high efficiency for public, hospital and of-
fice building for it’s flexible dimensions to fit every shaft.

يعتبر من أفــضل و أكــفأ احلـــلول لــلمباني الـــعامة والــمسـتــشفيات والــمكــاتب 
ألبــــعادهــا الــــصــغيرة و الــمـرنة فــــيمـكن تـــثـبـــيـتة يف أغـلـب املشــاريـــــــــع.

•  Minimal shaft dimensions.
•  Usually selected for multi-floor building 
    with high usage frequency.
•  Low Energy consumption.
•  Reduced engineering and installation effort.
•  Advanced technology.
•  Low maintenance required.

 
مــــــــــصـاعــــد كـــــهــربــائـــيــة
بــــــــــــدون غرفــة مـــاكـــيـــنــة

• يـستـغرق مـساحـة أصـغر من املصاعد التقــليدية
• يتم اختياره عادة للمبنى متعدد الطــوابق املزدحة

•  اـستــــــخدام مـنـخـفـض لـلـطـاقــة.
• يــــــــسـتـغـرق وقـت و جـهد أقـل ـفي تــركـيـبـة

•  مــــتـطـور تـكـنولـوجيآ 
• ال يتـــطـلـب الـكـــثـيـر مـن أعـــمـال الـصـيـانـــة

Load 175 kg 275 kg 320 kg 450 kg 630 kg 800 kg

Person 2 3 4 6 8 10

Suspension 2 : 1

Speed 0.63 m/s – 1.6 m/s
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MACHINE ROOM ELEVATORS  |    MR
 مـــصــــــــاعــد كـــهــــــــربـــائـيـة 
بــــــــــغــرفــــــة مـــــــاكـــــــــيــــنـة

MR Series is the classic elevator system with a machine room that is 
usually located on a rooftop of a building. This system in still widely 
used in Egypt and The Middle East area. This system has the widest 
variety on speed options and load capacity.

يعــتبر من نظـم املـصاعد الكالسيكي مع غـرفة ماكينة و الـتي تقع عــادة على سطـــح املبنى. 
هذا النظام ال يزال يـستخدم بنطاق واسـع يف مصر و منـطقة الــشرق األوسـط .هــذا الــنظام 

واـسـع الـخــيارات مـن الـسـرعة و الــحمولة . 

The MR Elevator System
1.0 Machine Room
1.1 Drive unit + encoder + handwheel
1.2 Machine base frame + rubber pad
1.3 Overspeed governor + rope attachment
1.31 Substruction
1.4 Controller + multi-functions 
1.41 Inverter + optional UPS function

2.0 Shaft Equipment
2.1 Adjustable car guide rail bracket
2.2 Adjustable counterweight guide rail bracket
2.3 Counterweight guide rail
2.4 Car guide rail
2.41 Shaft wiring + connector

3.0 Counterweight
3.1 Counterweight frame + U-bolt
3.2 Guide shoe + lubricator
3.3 Hanging device
3.4 Diverter pulley
3.5 Counterweight filler

4.0 Landing Door
4.1 Hanger + bracket + narrow door jamb
4.11 Landing wiring + connector
4.12 Landing indicating operating panel
4.2 Door panel
4.3 Threshold + bracket
4.4 Toe guard

5.0 Ropes
5.1 Suspension rope
5.2 Compensation chain
5.3 Overspeed governor rope
5.4 Traveling cable + connector + clamp

6.0 Car Unit
6.1 Car + car load sensor + fan
6.11 Car operating panel + back box
6.12 Car distribution box + wiring
6.13 Car door + bracket
6.14 Safety light curtain + bracket
6.2 Car sling + switching cam for SFLT & SFLB 
6.21 Balance weight + hanging device
6.3 Safety gear
6.4 Guide shoe + lubricator. Optional roller guide

7.0 Floor Selector
7.1 Selector vane + bracket
7.2 Shaft sensor set

8.0 Shaft Pit
8.1 Rubber buffer. Optional oil buffer
8.2 Tension device
8.3 Dampening device + bracket
8.4 Floor pan + oil collector + cw guard
8.5 Pit ladder
8.51 Pit box + bracket

Complete lift Components
مــــــــــــــــــكونـــــــات الــــــمــصـــعـــد

Load 320 kg 450 kg 630 kg 800 kg 1000 kg

Person 4 6 8 10 13

Suspension 1 : 1

Speed 0.8 m/s – 1.6 m/s
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HYDRAULIC 
                           ELEVATORS 

•  The system uses oil pressure.
•  Ideal choice for low buildings or residential building up 
    to 8 floors.
•  Preferred where there is no space for machine room.

•  يـــعـــمل بــنـظـام ضـــغـط الـــزيــت
•  االخــــتيـار األمــثـــــل للـــــمباني  ذو أرتــــــفاع حــــــتى 8 طـــــوابق
•  ال يــــحــتاج إلي وجـــود مســـاحة لـــغـــرفة الــماكينة يف أعلي املبــني

 مصـاعد هـيـدرولـيـكـيـة

GENESIS  ELEVATORS

    •  Possibility of execution without machine room، as the   
        gear box and the control panelcan be installed on 
 any landing floor.
 •  Combines the advantages of rope traction 
        and hydraulic systems.
                     

•  إمـكانية الــتنـفيذ بـدون غــرفـة ماكينة ،حيث يـمـكن تـثبــت وحـدة التـروس   
     ولوحة التـحكم خارج الـمــشوار يف أي دورمن األدوار أو يف اـلطابق األرضي

•  يـجمــع بـني مـزايا نــظـام  الـــجــر بـاحلــبال والـــنظــام الـهـيدرولــيـكـي

 مــصـاعد جـيـنـيـسـيـس

Load 320 kg 450 kg 630 kg 800 kg 1000 kg

Person 4 6 8 10 13

Speed 0.2 – 0.52 m/s 0.52 m/s 0.42 m/s 0.42 m/s 0.42 m/s

Suspension 2 : 1

Load 320 kg 400 kg 450 / 480 kg 630 / 1000 kg

Person 4 5 6 More than 8

Speed  0.8 m/s - 1.6 m/s

Suspension 1 : 1
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IMPORTED HOME LIFTS  مصـاعد منزلية مــسـتــوردة

) ن ن ديو )دور�ي لي ستيل�ت
ن املصعد امل�ن

) ن يو )دور�ي ن �ت لي ستيل�ت
ن املصعد امل�ن

 

) ن ي )دور�ي لي ت�ي
ن املصعد امل�ن

ن - ٤ أدوار (  3مقاسات لي PVE )دور�ي
ن املصعد امل�ن

نو   لي �ن
ن املصعد امل�ن

كورن  كرسي السمل أ

ي ( ي - مستق�ي - دا�ئ )داخلي - خار�ج

Stiltz Duo Home Lift ( 2 Floors )

Stiltz Trio Home Lift ( 2 Floors )

Terry Home Lift ( 2 Floors )

PVE Home Lift ( 2 -4 Floors ) 3 Sizes

Nano Lift

Acorm Stair Lift 
(Indoors/ outdoors/ Straight/ Curved)
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1 
 Supply components with                  
               worldwide best brands and 
               competitive price.

2 
 Quality guaranteed with quiet and 
  smooth operation. 

 
            

3  

 
 Elimination of extra costs and time 
 caused by procurement of 
 components from different sources.

4 
 Compliance with Egyptian Code 
 Standards and CE Marked.

 
لية تختار مصاعد التوني؟

Our mission is manufacturing elevator compo-
nents according to the world standards by fol-
lowing technological developments, providing 
highest quality products in order to maintain 
highest customer satisfaction by exceeding 
their expectations and supplying our products 
in the best conditions and on agreed timing.

تــكـمن أولـي أهــتمـامـتنا بتـصـنيع هممات الـمصاعد وفـقا لملـعايـ�ي 

الـعاملية من خالل متـابعة الـتـطورات التكنولوجية عن كثب ، وتوف�ي 

منـتجات فعـالت من حـيث التكـلفة و الـجودة  من أجل الــــحـــفاظ 

يد مـنــتجاتنا  عل أعـــل رضا للعـمالء و تــــجاوز توقــعاتـــهم و تـــور

ي الــوقت املـــتـفق علـــيه.
ن

ي أفــضـل الــظروف و�
ن

�

جــــميع املـنـتجات مطابقة للكود املصــري و 

وروـبيــــة
ئ
أقـــــــــصي مــعـــاي�ي الـــجـودة ال

ي البحث 
ن

ضـافية  والـوقت � يـوفر التكـاليف الإ

ـكنك  ن �ي
ئ
ت فال علي مصـادر مـختلفة للــمكو�ن

كــات  ت املـصـعـد من �ش شـراء جـميع مكــو�ن

عــــــاملـــــية مــختلفة و أســـــعـار مـتـــفـاوتـة

جــودة مـضـمونــة مع تـشغـيل هادئ وسلسل

Advantage of Our Complete Packages

ية  ار ج
ت

ت و هممات بعالمات � يد مكو�ن تور

عــــالـــــــــمـية وبــــأســـــعار تــــنافـسـيــة



11

TE 145 C



12

GEARLESS MACHINES مــــاكـــينات جــيــرلـــــس 

It’s getting more common day by day all over the world

لـس تـزداد إنـتـشارآ يـوًما بـعـد يـوم فـي جـمـيع أنـحاء العامل كيـنات الـج�ي الـما

•  The drive system is without reducer
•  Can be installed without machine room
•  High efficiency
•  Low energy consumption
•  Oil free (environmentally friendly)
•  No mechanical parts 
•  Less noisy and less vibration
•  Doesn’t need lubrication
•  Maintenance free

• نـظـام الـقيـادة بـدون مخفض )جـيــربـوكس(
• يــتــم تــثبـيتها بـــدون دون غـرفة مــاكـيـنــــة

•  كــــفـــاءة عـــالــــــــــية
•  اســـتخــدام طـــاقة منــخفـض
• خالية من النفط )صديقة للبيئة(

• ال تــوجد أجــــزاء ميــــكانـــيـــكـــية
• أقل صاخبة وأقل اهتزاز أثناء العملية

• ال تــــــــحــتاج إلـــــى تـزيـيـــت
•  ال تـــحــتاج صــــيانــــــــــــــــــة

Machine Model Motor Load Pully Ropes Suspention Speed

Sicor SGS4135B 0.6 kw 225 kg 200 mm 7 * 6.5 mm 2 : 1 1 m/s

Sicor SG10145B 4.4 kw 450 kg 200 mm 9 * 6.5 mm 2 : 1 1 m/s

Sicor SG22145BF 6 kw 630 kg 240 mm 10 * 6.5 mm 2 : 1 1 m/s

Sicor SG40180B 5.1 kw 800 kg 320 mm 10 * 8 mm 2 : 1 1 m/s

Sicor SG48185B 9 kw 1000 kg 320 mm 10 * 8 mm 2 : 1 1 m/s

Thyssen PMC145S2 2.8 kw 450 kg 240 mm 6 * 6 mm 2 : 1 1 m/s

Thyssen PMC145M2 3.9 kw 630 kg 240 mm 8 * 6 mm 2 : 1 1 m/s

Thyssen PMC145L2 13 kw 1000 kg 240 mm 10 * 6 mm 2 : 1 1 m/s

SGS4135B PMC 145

SG48185B PMC 145
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GEARED MACHINES

ماكــيـنـات لـغـرف المـاكـيـنة

The “reducer motor” is the classical driver of traction 
elevator.Today, it is still the most common and valid 
driver in residential and commercial elevators. The ca-
pacity of gear boxes starts from 300 kg up to 2000 kg.

يـعتبر مـن  املـحركات  الكالسـيكية و أقدمهم  ملصاعد اجلر.اليوم ، 
ما زال أكثـرهم أنتشارآ و أستخدامآ يف املصاعد السكنية والتجارية. 

تـبـدأ احلـــمولة مـــن 300 كــجـــم إلى 2000 كـــجم.

Machine Model HP Load Pully Ropes Suspention Speed

Sicor MR12 8 580 kg 550 mm 4 * 10 mm 1 : 1 VVVF

Sicor MR12 8 580 kg 550 mm 4 * 10 mm 1 : 1 Double Speed

Sicor MR13G 10 750 kg 550 mm 5 * 10 mm 1 : 1 Double Speed

Sicor MR14 10.9 750 kg 600 mm 5 * 10 mm 1 : 1 Double Speed

Sicor SH140 12 900 kg 600 mm 5 * 10 mm 1 : 1 VVVF

Sicor SH140 12.7 900 kg 600 mm 5 * 10 mm 1 : 1 Double Speed

Thyssen TW63 15 1000 kg 550 mm 4 * 10 mm 1 : 1 VVVF

SLC SWG0 9 500 kg 520 mm 4 * 10 mm 1 : 1 Double Speed

SLC SWG1 13 1000 kg 520 mm 5 * 10 mm 1 : 1 Double Speed

SLC SWG1 15 1000 kg 520 mm 5 * 10 mm 1 : 1 VVVF
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SEMI AUTOMATIC DOORS

 
أبـواب الــتونـي الــنصـف أوتـومـاتـيكـ

ول عـــنـد الـــــبـاب 
ئ
نـــــــــطـبـاع ال

ئ
فــــــيـبـدأ ال

The First Impresser Begins At The Door

Eltouny Semi Autromatic doors are manufactured according 
Ceita Italy specifications and approved within the Egyptian 
Standardization of Quality products. Ceita is based in Italy 
since 1958 and is very well known for its high quality doors. We 
can produce any elevator door with any specifications, dimen-
tion, and design.

ـًا ملــواصفـات  شـركة  يـتم تــصـنيع أبـواب التـــونـي النـصف أوتـوماتـيك وفـق
شـيـتا اإليـطالـية Ceita Italy والـتي تـمت الـموافقة علـيها ضـمن الـمواصفات 
القـياسية الــمـصرية للجودة. تـم إنشـاء شـركة شــيتا عام 1958 ،وهـي من 

أكـثر الشـــركات املـعروفة جـيًدا بأبـوابها عالية اجلودة.ميكننا تصــنيع أبـــواب 
مصاعد فــائـقـة الــجودة بأحـجـام و أبعـاد و مـواصفـات و تصاميم مخـتلـفة. 

TE 123 D TE 117 DTE 118 D TE 125 D

•  الـباب يـعمل علي بـلية أوفـقـية تـتحمل وزن يصل إلي 250 كجم ، مما يطيل عـمر 
     الـباب إلي ضـعفـني و نـص من مـعدل األسـتهـالك . 

•  يـتم تـوريد الـباب بـطلـمبة  v  ) ميكن جتهيزة ألي نوع طلمبة ( و كالون  T&F  ) ميكن 
    تـجـهيزة ألي نـوع كـالون آخــر( 

•  يــتم تـوريد الـباب بـمقبض و بـرواز من األلـومونيوم و مفصالت غير مرئية ومجهز 
    بـفتـحة لـعـلبة الـطلـبـات. 

•  يـــتم تـوريد الـباب بـدهـان الكـتروسـتاتـيك مـقاوم للـصـدأ و يـمــكن  تـجليده  
     بـأي لـون آخـر أو باألسـتانليــس سـتـيـيـل

• Ball Bearings are used in the door , it can bear weight up to 250 kg.

• The door will be prepared for T&F lock and V type lock (can be prepaid 
   for any type of lock and damper)

• The door is supplied with an aluminum frame, aluminum handle, invis-
ible hinges, and push button hole.

• The default electrostatic painting color is RAL 7032. It is optional to 
   choose any other Ral color, or have it stainless stell claded.
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TE 119 D TE 120 HD
Heavy Duty

TE 101 D
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TE 123 D TE 124 DTE 101 D - Painted TE 114 D

TE 122 D TE 116 DTE 101 D ( 2 Colors) TE 122 D
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40/10 Fermator Landing
Door Mechanisms

40/10 Fermator 
Car Door Operators

Selcom Hydra Car 
Door Operators

Selcom Hydra Landing
Door Mechanisms

أبــواب مـيـتـرون تـــركــــــي

ي
سبا�ن

ئ
مـاتور ال مـتوافـق مـع فـ�ي

أبــواب بي.أس.تي صيـنـي

ي
سبا�ن

ئ
مـاتور ال مـتوافـق مـع فـ�ي
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•  We offer wide range of models from Fermator 
    and Selcom Automatic Doors For Lifts
•  Landing and Cabin doors
•  High quality
•  Safety and reliability
•  Durable and long lived
•  Noiseless and comfort operation
•  Adjustable open/close speed
•  Strong frames and panels with endurance
•  Optional stainless steel, RAL painted, glass 
    door options
•  Optional fire cutting/ fire rated execution

•  نقدم مجموعة واسعة من أبواب  فيرماتور األسبانية  و سيلكوم اإليطالية
• أبواب عــتــب و أبــواب كـــابـيــنة

•  جــــــــــــودة عــالـــية
• أعـــلي مــستوي للـــسالمة
• دائم و ذو عــــمر طـــويــل

•  بال ضـــــــوضـــاء
• قـــابل للتـــعديل يف ســـرعة  الفــتـــح و الــغـــلق
• إطارات قـوية وألواح ذو قدرة عالية علي التحمل

• جتليد من الفوالذ املقاوم للصدأ ، أي لون من الوان RAL ، أو الزجاج )اختياري(
• أبـــواب أوتـــــــوماتيك ضــــــد احلــــــــريق )اختياري(

AUTOMATIC  DOORS

Fermator - Spain
Selcom - Italy

 أبــــــواب أوتــومــاتـــيــك

فــيـرمــاتور أسباني 
ســـالـكـوم إيطالي
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لدينـا أكــثـر مـن 100 تــمـيم جـذاـبآ و جاهز يف معـارضـنا 

تصـنع الكبائن باستخـدام مـزيج من اخلامات املختـلفـة
وأمناط ثالثية األبعاد ،و إضائة و أكسسوارات رائعة و متـكرة

يـــمـكـنك تـعـديل أو تـغير أي من الـتصـامـيم املوجـودة ، 
أو  إنشاء تصميم فريد خاص بك.

أخــتـار كـابـيـنـة بــكل سـهـــولــة

تصاميم أكثر أبـتكارآ

أبــــتكر تصــــميم خـاص بك

1
 Easy Selection Of Car Interiors
 We offer a collection of more than 100 
 visually appealing designs  created by 
 our experts.

2 

 The Most Innovative Materials
 We Design our cabins using a 
 combination of unique textured, and  
 patterns, and 3D effects wall materials 
 with novel lighting solutions that helps 
 creating a stunning visual effects.

3 

 Creat Your Own Designs
 You can adjust any of the existing 
 designs. You can also create your own 
 unique design by mixing and matching 
 our wide range of materials and 
 accessories.

 كـبـائــن تـخـطـف األنــظـار

لـيـه كبائـن الـتونــي 
غير أي كبائن تـانية

BREATHTAKING CABINS

WHAT SETS ELTOUNY
CABIN DESIGNS APART

TE 172 C

TE 171 C

TE 170 C

TE 133 D
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CABINS

Panoramic Cabins  

 
كـــبـائــن الـــــــــتـونـــي

 كـــبـائــن بـــانــورامــــــا

بة مـمـكنة للـراكب ن للحــــصول عل أفضــل تـجر أفضــل الكـبا�ئ

يـمـــــــكن صــــنع كــبــائـن بــــــانـورامـا وبـــــأشــكـال مـخـتـلـفـة

For The Best Possible Passenger Experience

•  Cabins are made of strong panels
•  One, two or three entrances
•  Special coating materials could be applied
•  All cabins are in compliance with Egyptian Code

• الــكـبـائــن  مـصـنوعة مـن ألواح قوية ذو جودة عاليه 
• توريد كبائن بـمدخل واحد أو اثنني أو ثالثة مداخل

• يـمكن تغري مواد الطالء اخلاصة وفقا الحتياجات العمالء

• جــميع الـكبائـن مـتوافقة مـع الـكود املـصري للـمصاعد

Panoramic Cabins in different shapes

TE 847 C

Laser Cut Ceiling

Plexiglass 

Spots

TE 864 C

TE 854 C
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TE - 190 12C

TE - 20 002C

TE-19011C
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TE 20 001C

C A B I N S
 كـــبـائــن
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TE 20.11.01 C
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TE 20.11.01 C
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TE 20.11.02 C
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TE 20.11.02 C
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TE 116C
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TE 115C
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Islamic

TE 1814 NW 08

TE 1812 N
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TE 1811 C
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TE 1816 N
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TE 1809 C



36

Italy 05

Italy 06
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TE 1802 C



38

W 07

ST14
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W 07
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TE 154 C

TE 145 C

TE 156C

TE 141 C
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TE 161C
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ST 08
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TE 1815N
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TE 102 C TE 103 C

TE 110 C TE 117 C
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TE 105C
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W 01
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W 02
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TE19013-C
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ا بـجودة دلئـل احلركة ، هلذا  ً ا مبـ�ش
ً
تـرتبط سـالسة حـركة الـمصعد ارتـباط

كة مارازي تعت�ج  ي العـامل. �ش
ن

�ن أفـضل شـركة  لدلئـل احلـركة � السبب اخـ�ت

رشاديه . أمعده مارازي 
ئ
معده ال

ئ
ي إيـطالـيا لتصنيع ال

ن
ـاكت � من أفضـل ال�ش

ن أعلي مستوي جوده. ادة   UNI EN ISO   9001:2008  ل�ن حاصلت علي �ش

دالئــــل الــحــــركــــة  
مارازي - إيطاليا  

The smooth operation of the cabins has directly related with 
the quality of the guide rails and guide shoes.For that rea-
son we have chosen best guide rails company in the world. 
Marazzi is one of the top guide rails companies in Itlay. 
Marazzi earned the quality certifcate UNI EN ISO 9001:2008

Made In Turkey

GUIDE RAILS

CONTROLS

Marazzi - Italy  

Ray Guide Rails
دالئــل الـــحـركة مـن راى

صــنـع فــي تـــــركـيـا

Control Panel ARKCODE Control Panel X Series

Controller ARKCODE X-Series

No. Of Stops Up to 64 Stops Up to 40 Stops

Drive Type VVVF /
With Drive Inverter
Geared Machine
Gearless Machines

Two Speed
Hydraulic
VVVF /
With Drive Inverter

Lift Speed Up to 4m/s Up to 2.5 m/s

Control Type Full Collective
up or down collective

Full Collective
up or down col-
lective

Sunrise Guide Rails
دالئــل الـــحـركـة مـن ســان رايــز

Made In China

صــنع فــي الـصـيـن

وحــدة الـكنـترول  
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الـسـقـف الـسـاقـط أرضـيـات جرانـيـت

CABINS ACCESSORIESأكـسـسـوارات الـكـبـائــن
Handrails

Push Buttons

Stainless Steel

 درابزيـن

 األزرار

أستانلس سـتـيـيــل

TE 154S TE 148S

AV1002 AV2002 LCD - DieselAV1072 AV2072 AVBTRAV4070

TE 144S TE 155S TE 156S TE 125S

TE 302R Stainless TE 202R Stainless TE 211R Stainless TE 222R Stainless

TE 140 C TE 158 C TE 201 C

TE 221 C TE 273 C TE 272 C

رمـادي فيردي غامق فيردي فـاتـح

الـيـكانـتي دوبـل بـالك أبيض بـيـانـكـو

FLOORINGCEILINGS
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The elevator is a vertical moving system and it must 
be assured by safety equipment’s. 
For this reason we deal with the world’s best Europe-
an brands to guarantee 100% of your safety, all prod-
ucts are supplied with the highest safety standards.

Safety Gears

Guide Shoes

Pully

لـقـم بـراشـوط

كـراسـي

طــارة

Buffer

Oiler

Flat Cable

سـوســت

يـتة مـز

كـبـل مـرن

NO COMPROMISES ON 

SAFETY

Overspeed Governor

Rope Attachement

Light Curtain

مـنـظـم سـرعة

شـداد أحـبـال

خـلـية ضـوئية

Bed Plate

Door Lock

Car Frame

كينة فرش مـا

طـلـمـبة

شـاسـية كـابـيـنة

ـــيع  الـمصـعد هو نـظام نقل عـمودي ويـجب ضـمـانه مـن قـبـل �ج

ية  مـكونــاتــة لـهـذا الـسبــب نـســتـورد أفـضل الـعـالمات التــجـار

وروبــيـة فـــــي الـعامل لضـمان ١00 ٪ من سالمـتــك. فـــيـ�ت تـوف�ي 
ئ
ال

عــلي مـواصـفات الـجــــودة.
ئ
مـــــــــــــــكـــونـات الـمصعد  وفـقا ل

When you choose Eltouny, you choose peace of 
mind. Safety is the starting point for every solution, 
and all our solutions include the latest innovations 
in safety technology as standard.

عندما تـختار التـوىن ، فإنك تـختار راحة البال. السالمة هي نقطة االنطالق 

لكل لحلول املقدـمة ، وجميع حلولنا تـشمل أحـدث االبتكارات يف السالمة.
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TE 114C
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المصاعد المنزلية

HOME LIFTS
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د أقصي ٤ م�ت لملشوار دم دور واحد �ب خ • �ي

• محولة ١٧0 كجم

ارجية : ٧٦0 مم x ١0٤0 مم بعاد الخ
أ
• ال

Amps 5 / 2٤0v AC – 220 يعمل بفيشة •

كينة  • بدون حفرة ب�أ وبدون غرفة ما

خل فقط كيبة داخل امل�خ • ي�ة �ة

ي
�أ ت مؤمنة عند أنقطاع التيار الهكر�ب • مزود ببطار�ي

ب و ستارة ضوئية ب اكمل أو نصف �ب • �ب

المصعد المنزلي ستيلتز ديو
محرك كهربائي و أنفرتر ذكي

• 1 Floor up to 4 meter 
• Load 170 kg
• Exterior Dimension: 760mm X 1040 mm 
• Power Supply 220 – 240v AC / 5 Amps
• Neither pit nor headroom required.
• Indoors only
• Battery backup system
• Half Door & light curtain /Full Height Door

STILITZ DUO HOME LIFT
Self Contained Drive System
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د أقصي ٤ م�ت لملشوار دم دور واحد �ب خ • �ي

• محولة 220 كجم

ارجية :١3٧٨ مم x ١0٤0 مم بعاد الخ
أ
• ال

Amps 5 / 2٤0v AC – 220 يعمل بفيشة •

كينة  • بدون حفرة ب�أ وبدون غرفة ما

خل فقط كيبة داخل امل�خ • ي�ة �ة

ي
�أ ت مؤمنة عند أنقطاع التيار الهكر�ب • مزود ببطار�ي

ب و ستارة ضوئية ب اكمل أو نصف �ب • �ب

المصعد المنزلي ستيلتز ديو
يسع كرسي متحرك
محرك كهربائي و أنفرتر ذكي

• 1 Floor up to 4 meter 
• Load 220 kg
• Exterior Dimension: 1378 mm X 1040 mm 
• Power Supply 220 – 240v AC / 5 Amps
• Neither pit nor headroom required.
• Indoors only
• Battery backup system
• Half Door & light curtain /Full Height Door

STILITZ TRIO HOME LIFT
Wheelchair Accessible
Self Contained Drive System
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د أقصي 3.٦ م�ت لملشوار دم دور واحد �ب خ • �ي

• محولة 250 كجم

ارجية : ٨٤٦ مم x ١١٤2  مم بعاد الخ
أ
• ال

كينة  • بدون حفرة ب�أ وبدون غرفة ما

خل فقط كيبة داخل امل�خ • ي�ة �ة

ي
�أ ت مؤمنة عند أنقطاع التيار الهكر�ب • مزود ببطار�ي

• به كرسي

المصعد المنزلي األنجليزي تيري
محرك هيدروليكي

• 1 Floor up to 3.6 meter 
• Load 250 kg
• Exterior Dimension: 846 mm X 1142 mm  
• Neither pit nor headroom required.
• Indoors only
• Battery backup system
• Has Chair

TERRY HOME LIFT  UK
Hydraulic System
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ي ٤ أدوار
دم ح�ة خ • �ي

نوراما ي �ب • تصم�ي دا�أ

كينة  • بدون حفرة ب�أ وبدون غرفة ما

خل فقط كيبة داخل امل�خ • ي�ة �ة

ئ ت مؤمنة عند أنقطاع التيار الهكر�ب • مزود ببطار�ي

تلفة • 3 مقاسات من

PVE 30

• المولة : ١5٩ كجم

ارجية : قطر ٧50 مم بعاد الخ
أ
• ال

PV3 37

• المولة : 205 كجم

ارجية : قطر ٩50 مم بعاد الخ
أ
•ال

PVE 52 ( Fits Wheelchair)

• المولة : 23٨ كجم

ارجية : قطر ١33٨ مم بعاد الخ
أ
• ال

• يسع كرسي متحرك

PVE المصعد المنزلي األمريكي
مصمم في أمريكا و مصنع في أسبانيا

• Serves up to 4 floors
• Panoramic round desig
• Neither pit nor headroom required.
• Indoors only
• Battery backup system
• 3 Sizes Available

PVE 30
• Load: 159 kg
• Exterior Dimension: 750 mm

PV3 37
• Load: 205 kg
• Exterior Dimension: 950 mm

PVE 52 ( Fits Wheelchair)
• Load: 238 kg
• Exterior Dimension: 1338 mm
• Fits Wheelchair

PVE HOME LIFT - USA
Designed in USA 
Manufactured in Spain
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• عرض الكرسي : ٦05 مم

• طول الكرسي : ٩٨0 مم

• 5 حساسات أمان

• ي�ة تثبيتة علي السمل و ليس علي الائط

• ل يتطلب أي تعديالت إنشائية

• مسند قدم قابل للطي

زام آمان • مزود �ب

• شاشة عرض

ي
�أ ت مؤمنة عند أنقطاع التيار الهكر�ب • مزود ببطار�ي

ء 2٤0 فولت تاج هكر�ب • �ي

التثبيت:

• مستق�ي داخلي

ي • مستق�ي خار�ب

• مستد�ي داخلي

ي مستق�ي داخلي و خار�ج

• المولة : ١2٧ كجم 

• شديد العزم : ١٦٩ كجم

مستد�ي داخلي

• المولة ١20 كجم

كرسي السلم أكورن األنجليزي

• Chair Width: 605 mm
• Chair Height: 980 mm
• 5 Safety Sensors

• Fits to the stairs, not the wall
• Requires no structural changes 
• Folding foot rest
• Seat belt

• Diagnostic display
• Backup battery
• Power supply 24V DC 
• One year warranty

Application :
• Straight Indoors
• Straight Outdoors
• Indoors Curved 

Straight (Indoors / Outdoors) :
• Weight: 127 kg
• Heavy-duty weight: 169 kg.

Curved
• Weight: 120 kg

ACORN STAIR LIFT - UK
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M A K E   L I F E   E A S Y
لحياة أكثر سهولة و راحة
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ي
لس املا�خ كينة ج�ي • ما

ي
ارجية : حد أد�خ بعاد الخ

أ
• ال

mm x 1100 mm 1400  

ي
بعاد الداخلية : حد أد�خ

أ
• ال

800 mm x 800 mm

ي • داخلي و خار�ب

ي ٤00 كجم
: ح�ة • المولة

ي 3 أدوار
• لملشوار : ح�ة

كينة تاج لغرفة ما • ل �ي

ي
�أ ت مؤمنة عند أنقطاع التيار الهكر�ب • مزود ببطار�ي

لومنيوم
أ
ي من ال ج خار�ب • �ب

المصعد المنزلي نانو

• Made in Germany gearless machine

• External Dimension min.: 
  1400 mm x 1100 mm
• Internal Dimension min.: 
   800 mm x 800 mm
• Indoors /Outdoors
• Load : up tp 400 kg
• Travel : Up to 4 Floors
• No headroom
• Aluminum Shaft Structure

NANO LIFT
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eltouny.elevators

eltounyelevators

eltounyelevators

3rd Industrial Area, Street 14/7, Plot 122
6th of October City, Giza, Egypt.

0100 5060 445   |   0111 210 8049
www.eltouny.net
eltouny@eltouny.net


