
Stolelifte til lige trapper
Handicare 1000 | Simplicity serien



Overvejer du at installere en stolelift, kan Handicare 

tilbyde dig en sikker og pålidelig løsning. Handicares 

stolelifte har hjulpet tusinder af mennesker med at 

overkomme de problemer, der kan fremkomme, ved 

at skulle forcere trappen i hjemmet. 

Stolelifte kan kategoriseres i 2: lifte til lige trapper og 

lifte til trapper med sving. Det kan være lidt forvirrende 

at finde ud af, hvilken type du skal bruge til din trappe. 

På skinnerne til lige trapper kan stolen kun køre i en 

lige linje, den kan ikke dreje om hjørner eller sving. 

Handicare tilbyder mange forskellige stolelifte til lige 

trappeløb for at kunne imødekomme dit behov.

Skinnerne er monteret på trappen, ikke på væggen, 

hvilket betyder en minimal istandsættelse som 

følge af installationen. Alle Handicare stolelifte, inkl. 

stolelifte til lige trapper, er udstyret med batteribackup, 

hvilket betyder, at stoleliften fortsat virker i tilfælde af 

strømafbrydelse, så du behøver ikke bekymre dig om at 

kunne komme op eller ned. 

Fordelene ved en Handicare stolelift til lige trapper



Sikkerhed er standard

Alle Handicare stolelifte har sikkerhedscensorer på 

motoren og fodpladen. Disse er beregnet til at stoppe 

liften, hvis den møder nogle forhindringer. Når stolen 

er stoppet, kan den kun bevæge sig i den modsatte 

retning. Alle Handicare stolelifte er forsynet med et 

display, så du har mulighed for at aflæse en eventuel 

fejl på din stolelift, som fx. at en sikkerhedsswitch 

er blevet aktiveret.

Nem at betjene

Alle Handicare stolelifte betjenes ved at presse den 

store vippekontakt på stolen i den retning, du ønsker. 

Kontakten er placeret for enden af armlænet; den kan 

nemt betjenes med en hånd eller arm, og armlænet kan 

uhindret bruges til støtte, når du skal på og af stolen.

Alle Handicare stolelifte leveres med 2 
fjernbetjeninger, som kan bruges til at tilkalde 
stoleliften fra en anden etage. Dette er praktisk, når 
der er flere brugere. Fjernbetjeningerne kører på 
batteri og kan placeres i en holder på væggen, så 
de er nemme at komme til.

Din stolelift leveres som standard også med en 

sikkerhedssele som en ekstra sikkerhed for dig. 

Vores selvoprullende sikkerhedssele giver dig en øget 

fleksibilitet, da den kan lukkes både på den ene side 

eller i midten, som det nu passer dig og 

andre brugere bedst.



Handicare Simplicity

Hvis du ikke har brug for el-drevne 

funktioner, tilbyder Simplicity dig en 

sikker og prisbillig måde at forcere 

din trappe på. Simplicitys fodplade 

og sædets drejefunktion betjenes 

manuelt. Sikkerhedsselen er som 

standard med kliklås.

Simplicity Serien

Skinnen på Simplicity serien genoplader stolen hvor som helst, hvilket betyder, at stolen kan parkeres i alle 

positioner, når den ikke er i brug. Du behøver ikke bekymre dig om, hvor du efterlader stolen på skinnen, da 

skinnen altid vil lade batterierne. Simplicity serien er kompatibel med glideskinnen og et manuelt vipbar skinneled, 

så hvis du har en døråbning for foden af trappen, tilbyder Simplicity serien dig flere muligheder for at undgå, at 

skinnen kan stå i vejen.

Handicare SimplicityL

SimplicityL til lige trapper tilbyder 

dig de samme basisfunktioner som 

Simplicity plus fordelen ved en el-

dreven fodplade. Dette betyder, at 

du ikke behøver bukke dig ned for 

at slå fodpladen ud og ind.

Handicare Simplicity+

Har du brug for automatiske 

funktioner, når trappen skal 

forceres, er Simplicity+ den stilfulde 

løsning. At hele skinnen fungerer 

som lader er et plus. Desuden fås 

Smart-sædet i 6 forskellige farver. 

Simplicity+ tilbyder både mulighed 

for manuel og el-dreven fodplade 

og drejefunktion af sæde.

KAKAOBRUN RUBINRØD SAND SAFIRBLÅ SKIFERGRÅ JADEGRØN

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

SAND

Farvevalg polstring Simplicity 
& SimplicityL

Farvevalg polstring Simplicity+ & 1000



Handicare 1000

For dem, som har brug for 

mest mulig plads på trappen, 

tilbyder Handicare 1000 et af 

markedets mest pladsbesparende 

skinnesystemer. Sædet fås i 6 

farver. El-dreven fodplade og 

drejefunktion af sæde ved toppen 

af trappen (tilvalg) gør det nemt at 

stå af og på.

Den smalle aluminiumsskinne 

har en skjult tandstang med 2 

parkeringspunkter (som standard) 

ved toppen og foden af trappen, 

hvor batterierne oplades.

Handicare 1000 kan kombineres 

med el-drevet vipbar skinne, 

så skinnen ikke spærrer for en 

døråbning for foden af trappen. 

  

Udendørs stolelift

Det er ikke kun trapper indendørs, der 

kan forårsage problemer. Trin op til en 

veranda eller hoveddør kan være lige 

så besværlige at forcere.

Handicare 1000 til udendørs brug er 

vandskyende og udviklet til at modstå 

vejret udendørs.

Lige som alle andre Handicare 

stolelifte er udendørsmodellen 

forsynet med en nøgleafbryder for at 

undgå uautoriseret brug af liften. Den 

kan låses, når den ikke er i brug.

Den skifergrå polstring på Handicare 

1000 til udendørs brug er UV-

beskyttet. Et vandtæt dækken følger 

med til at beskytte liften, så den altid 

er klar til brug.

Handicare 1000 XL/XXL
Handicare 1000 XL og XXL er vores sværvægtere med 

en maks. lastkapacitet på 160 kg. og 200 kg. 

NYT
Maks. 

last 200 kg.



Ståsæde

Med nedsat funktionsevne 

i knæ eller hofte, kan det 

være pinefuldt at sidde 

ned. I disse situationer 

kan et ståsæde være 

løsningen. 

Ståsæde er en valgmulighed i serierne Simplicity+ og 

Handicare 1000.

El-dreven fodplade

Fodplade og sæde kan foldes ind for at give 

mere plads på trappen for forbigående.

Vælger du en el-dreven 

fodplade, skal du 

ikke bøje dig ned 

for at folde fodpladen 

ind og ud.

Brug for en vipbar skinne? 

For at sædet kan gå langt nok ned, så brugeren kan 

komme på, er det nødvendigt at forlænge skinnen, så 

den går ned forbi det nederste trin helt ned til gulvet. I 

nogle huse kan der være en døråbning tæt ved foden 

af trappen, og skinnen vil dermed spærre for passagen 

gennem døråbningen. I sådanne tilfælde monteres en 

vipbar skinne. Denne gør det muligt at folde skinnen 

væk fra døråbningen, så man kan passere. 

Simplicity, Simplicity+ og Handicare 1000 fås med 

manuelt vipbar skinne. Handicare 1000 fås også 

med el-drevet vippeled. Når liften betjenes fra 

vippekontakten, følger vippeledet automatisk med.

Glideskinnen 

Glideskinnen er en banebrydende 

løsning til stoleliftene Simplicity 

og Simplicity+. Den unikke løsning 

overflødiggør behovet for et 

manuelt vipbart skinneled. I stedet 

kører skinnen op ad trappen 

samtidig med stolen, hvilket 

efterlader døråbningen for foden 

af trappen fri til passage.

Automatisk 
drejefunktion  
af sæde 

Når du ankommer til toppen af 

trappen, skal sædet drejes, for at 

du kan stå sikkert af. Vælger du 

den automatiske drejefunktion, 

virker det ved, at du holder den 

store vippekontakt inde, når du når 

toppen af trappen. Sædet vil så 

dreje automatisk.

Komfort



Oversigt over Handicare stolelifte til lige trapper

Sæde Simplicity(L) Simplicity+ 1000 1000 XL 1000 XXL

Farvevalg polstring -
Et udvalg på 6 farver giver dig mulighed for at vælge 
matchende farve.

Manuel drejefunktion - For at komme af og på sikkert og nemt.

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

XL sædebredde -  -
Forøger afstanden mellem armlænene på Smart-sæde fra 
550 mm til 590 mm.

XXL sædebredde -  
Forøger afstanden mellem armlænene på Smart-sæde fra 
550 mm til 637 mm.

Forlænget sædedybde -  
Forlænger dybden på Smart-sæde fra 360 mm. til 425 
mm.

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

Udendørs version - - - Til udendørs brug, fx op til en fordør.

Sikkerhedssele med kliklås - - - -
Sort sele med kliklås midt i, som låses ved at presse de to 
dele sammen.

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

XXL sikkerhedssele med velcro -
Ekstra lang sort sele med velcro på en af selerne for 
holdbar lukning.

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

Fodplade Simplicity(L) Simplicity+ 1000 1000 XL 1000 XXL

Manuel fodplade Du folder fodpladen op og ned manuelt.

Automatisk fodplade * Fodpladen folder sig op, når sædet foldes op.

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

Skinne Simplicity(L) Simplicity+ 1000 1000 XL 1000 XXL

Ladning overalt på skinnen - - - Din stolelift lader uanset hvor du parkerer den på skinnen.

Flere ladepunkter - - Brug fjernbetjeningen til at parkere på ladepunkterne.

Slimline  skinne - - Giver mest mulig plads på trappen.

Ingen afspæring v. toppen af 
trappen - - - -

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

Manuel vipbar skinne - -
Bruges hvis skinnen spærrer for en døråbning ved foden 
af trappen.

El-dreven vipbar skinne - - - -
Kører automatisk skinnen foran en døråbning væk, mens 
liften er i brug.

Glideskinne - - -
Skinnen kører sammen med liften og overflødiggør en 
vipbar skinne foran en døråbning.

Maks. last Simplicity(L) Simplicity+ 1000 1000 XL 1000 XXL

Standard maks. last 140kg** 140kg** 137kg 160kg 200kg

Standarder Simplicity(L) Simplicity+ 1000 1000 XL 1000 XXL

EN81-40 
Trappelifte mv

 Standard  Tilvalg - Ikke mulig * Kun mulig på SimplicityL   **120kg vipbar skinne /glideskinne



Liftup A/S
Hagensvej 21
DK-9530 Støvring

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

Erfaring

Mennesket søger bekvemmelighed…. Og Handicares 

liftprodukter har bidraget til dette i mere end 125 år.

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.

Topkvalitet i alle sammenhænge gør Handicares 

stolelifte til et værdifuldt aktiv for uafhængighed i 

hjemmet. Mange tilfredse brugere oplever det hver 

eneste dag.

Gør hverdagen lettere

Kvalitet og sikkerhed

Vi yder 2 års garanti på alle vores nye produkter.

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.

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.


