Stolelifte til trapper med sving
Handicare 2000 | 2000 Simplicity

Fordelene ved en Handicare stolelift
Har du det svært med at komme op og ned ad trappen, er du ikke alene. Hvert år kigger tusindvis af
mennesker sig om efter en løsning, så de fortsat kan forcere trappen i eget hjem.

Beslutningen at installere en stolelift kan virke besværlig,
men sammenlignet med alternativet - at skulle flytte,
eller begrænse sig til den ene etage i hjemmet –
foretrækker de fleste dog denne mulighed.
Overvejer du at installere en stolelift, og har du en
vindeltrappe eller en trappe med sving, kan en
Handicare 2000 tilbyde dig en både sikker og pålidelig
løsning.

Den skræddersyede løsning
Perfekt tilpasset, 100% efter mål…og alligevel
hurtigt installeret i dit hjem. På et uforpligtende
besøg vil vi i detaljer forklare alle stoleliftenes
funktioner for dig.

Handicares stolelifte har hjulpet mange mennesker med
problemer med at skulle gå op og ned ad trappen i
hjemmet.
Handicare 2000 stoleliftene er egnede til de fleste
trapper med sving og tilbyder dig alle nødvendige
basisfunktioner samt mulighed for at opgradere til en
automatisk fodplade og/eller automatisk drejefunktion
af sædet.
Hver eneste Handicare stolelift er designet
til at passe til lige præcis din trappe. Ud fra
en avanceret fotooptagelse foretages en
præcis opmåling af din trappe, og vi har alle
nødvendige oplysninger til at sikre dig den
bedst mulige tilpasning til din trappe.
Din Handicare 2000 stolelift kan leveres med to
forskellige sæder. Din Handicare forhandler vil
kunne rådgive dig om, hvad du skal vælge med
udgangspunkt i dine behov.

Smart-sæde
Simplicity-sæde

Sædets funktioner
Fjernbetjening
Handicare 2000 leveres med to
fjernbetjeninger, der fx. gør det
nemt for dig at returnere stolen til
ladepunktet på øverste etage, hvilket
frigiver plads i din entre.
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Sikkerhed er standard
En række sikkerhedssensorer er
udviklet til at stoppe din Handicare
2000 stolelift, hvis du møder nogle
forhindringer på din tur op ad trappen.

Foldbar
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Den kompakte stol kan foldes op
og efterlader derved trappen fri til
at passere for andre brugere. De
skræddersyede skinner er konstrueret
til din individuelle trappe og tillader
derved mest mulig plads på trappen.
Ved behov kan stoleliften også leveres
med el-dreven vipbar skinne.
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Batteri
Som alle andre Handicare stolelifte er 2000-serien forsynet
med batteribackup, hvilket betyder, at stolen fortsat vil virke
i tilfælde af strømsvigt, så du ikke behøver bekymre dig om
at kunne komme op eller ned.
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Nem at betjene
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Vippekontakten er nem at bruge:
hold den inde i den retning, du vil
køre - op eller ned - og din stolelift
kører jævnt og roligt den vej.

Sikkerhedssele
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Som ekstra sikkerhed kommer
din Handicare 2000 med en
selvoprullende sikkerhedssele,
der let klikkes sammen. Hvis du
foretrækker velcrolukning er dette
også en mulighed.

Display
Handicare 2000 har et display,
der gør det nemt for dig at se
status på din stolelift, fx. hvis
en sikkerhedsswitch er blevet
aktiveret.
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Komfort

El-dreven fodplade

El-dreven vipbar skinne
Enkelte huse har en døråbning neden for trappen
og liftens skinner kan blokere døråbningen.
Et el-drevet, vipbart skinneled vil kunne monteres
i disse huse. Det betyder, at skinnen kan vippes
væk fra døråbningen og give fri passage.
Når stoleliften betjenes fra vippekontakten,
vil skinnen automatisk køre op og ned.

Både fodpladen og sædet kan foldes op for at give så
meget plads som muligt på trappen for andre brugere.
Den el-drevne fodplade vil fjerne behovet for,
at du skal bøje dig ned for
at folde fodpladen op.

Farvevalg
Idet Handicare 2000 monteres på trappen og ikke på
væggen, er det usandsynligt at du skal istandsætte efter
installation. Smart-sædet fås i seks farver og skinnerne
i tre farver, så der er mulighed for at matche til den
eksisterende indretning.

Automatisk
drejefunktion af sæde
Når du ankommer til toppen af
trappen, har du brug for at dreje
sædet, så du kan forlade stolen
sikkert. Vælges den automatiske
drejefunktion af sædet, styres den
ved, at du holder vippekontakten
inde, når du når toppen af trappen.
Sædet vil så dreje automatisk.

Maks. last
Som standard er den maksimale belastning for
Handicare 2000 serien 115 kg. Maksimal belastning
i heavy duty udgaven (ekstraudstyr) er 137 kg.

Ståsæde
Med nedsat funktionsevne i knæ eller hofte, kan det
være pinefuldt at sidde ned. I disse situationer kan et
ståsæde være løsningen.
Et ståsæde betyder, at brugeren befinder sig i næsten
stående stilling, når stoleliften anvendes. Det kortere
sæde kombineret med sikkerhedsselen giver en stabil
støtte for brugeren at læne sig op ad. Sædet fås
i seks farver.

Oversigt over Handicare stolelifte til trapper med sving:
Sæde

2000

2000 Simplicity

Farvevalg polstring

-

Et udvalg på 6 farver giver dig mulighed for at matche til din indretning.

Automatisk drejefunktion

-

Gør det så nemt som muligt at dreje sædet, for at komme lettere af og på.

Selvoprullende sikkerhedssele

Selvoprullende cremefarvet sele som lukkes midt på eller en af siderne.

Sikkerhedssele med velcro

Sort sele med velcro på en af selerne for holdbar lukning.

Ståsæde

-

Fodplade

2000

Ideel for brugere, der har besvær med at bøje i knæ eller hofte.

2000 Simplicity

Manuel

Fodpladen foldes op og ned manuelt.

Styret fra sæde

Fodpladen folder sig op, når sædet foldes op.

Styret fra armlæn

-

Skinne

2000

Fodpladen foldes op og ned, når brugeren sidder i stolen, via en kontakt på
armlænet.

2000 Simplicity

Kører om hjørner og sving

Til de fleste trapper, lige fra et til flere sving eller vindeltrappe.

Flere ladepunkter

Brug fjernbetjeningen til at parkere på ladepunkterne.

Skinne i valgfri farve

Tilpas din skinne til din indretning.

Ingen afspærring v. toppen af
trappen

Bruges hvis skinnen spærrer for en døråbning ved toppen af trappen.

El-dreven vipbar skinne

Løfter automatisk skinnen foran en døråbning væk, mens liften er I brug.

Maks. last

2000

2000 Simplicity

Standard maks. last

115kg

115kg

Maks. last med ekstraudstyr

137kg

137kg

Standarder

2000

2000 Simplicity

EN 81-40: Trappelifte mv
standard

Tilvalg

- Ikke mulig

Farvevalg polstring Smart-sæde

KAKAOBRUN

RUBINRØD

Farvevalg polstring
Simplicity-sæde

SAND

Vær venligst opmærksom på, at de aktuelle farver kan variere en smule fra de viste

Farvevalg skinne 2000 serien

LYSEGRÅ

BRUN

METALGRÅ

Handicare tilbyder også, at skinnen kan
laves i lige præcis den farve, der matcher
din indretning.

SAFIRBLÅ

SKIFERGRÅ

JADEGRØN

SAND

Gør hverdagen lettere
Erfaring

Kvalitet og sikkerhed

Mennesket søger bekvemmelighed…. Og Handicares
liftprodukter har bidraget til dette i mere end 125 år.

Vi yder 2 års garanti på alle vores nye produkter.

Handicares udvikling af tekniske funktioner, intelligente
løsninger og sikker anvendelse har ikke blot bidraget til
større komfort, men også til mere attraktive stolelifte…til
din stil og i din smag.

En Handicare stolelift står for høj kvalitet både når vi taler
sikkerhed og udvikling, men også komfort og design.
Alle vores produkter er testet og godkendt af
internationale og uafhængige inspektionsfirmaer. Det er
din sikkerhed for, at alle vores produkter lever op til de
højeste standarder for kvalitet og sikkerhed.

Topkvalitet i alle sammenhænge gør Handicares
stolelifte til et værdifuldt aktiv for uafhængighed i
hjemmet. Mange tilfredse brugere oplever det hver
eneste dag.

Vær venligst opmærksom på, at de aktuelle farver, kan variere en smule fra de viste. Al
information er givet i god tro, men er ikke en garanti. Handicare forbeholder sig ret til at ændre
design og specifikationer uden forudgående varsel.

Liftup A/S
Hagensvej 21
DK-9530 Støvring

+45 9686 3020
mail@liftup.dk
www.liftup.dk

