Handicare:
130 års erfaring med lifte

Handicare
1100

700.000 tilfredse kunder verden over og mere end 130 års erfaring
vidner om Handicare’s høje kvalitetsniveau, når det gælder
sikkerhed, innovation, komfort og design. Det er din garanti for,
at alle vores produkter lever op til den højeste standard inden for
sikkerhed og kvalitet.

Sikker, smagfuld
og smart

Handicare er tillige kvalitetscertificeret i henhold til ISO 9001: 2015,
og alle vores produkter er testet og godkendt af internationale og
uafhængige inspektionsinstitutioner som f.eks. TNO og Liftinstituut.
Med kontorer i hele verden (bl.a. UK, Holland, Tyskland, Frankrig,
Italien, Norge, Kina, USA og Canada) er Handicare et varemærke,
der er internationalt kendt for kvalitet, innovation og service.

NYHED!
Salg og distribution i Danmark:
LIFTUP A/S
Hagensvej 21
DK-9530 Støvring
+45 9686 3020
mail@liftup.dk
www.liftup.dk

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

“Takket være min trappelift
kan jeg blive i mit dejlige hjem
- og være helt uafhængig”

Sikker: Stærk og stabil
Den robuste Handicare 1100 drives med
Handicare’s patenterede firehjulsteknologi med fire
støjsvage og pålidelige motorer.
Liften er fuldt certificeret i henhold til den
internationale sikkerhedsstandard EN 81-40 og er
designet til mange års problemfri daglig brug.
Takket være den kontinuerlige opladning kan
sædet parkeres i en vilkårlig position på skinnen.
Batterierne er altid opladet og klar til brug.

Smagfuld: stilfuld og kompakt design
Handicare 1100 kommer i et smalt og kompakt
design og kan placeres helt tæt på væggen,
så der stadig er god plads til at øvrige brugere
kan gå sikkert på trappen.
For at spare endnu mere plads kan sæde, fodplade
og armlæn foldes ind, når liften ikke er i brug.
Sædet drejer automatisk, når liften når toppen, så
det er sikkert og nemt at komme af og på liften.
Ovenikøbet er Handicare 1100 som standard
forsynet med sikkerhedssensorer, så liften stopper,
hvis den møder en forhindring.

Handicare 1100: Stolelift til lige trapper i ultraslankt design

Smart: Rengøringsvenlig og enkel

Baseret på 130 års erfaring introducerer vi nu den unikke Handicare 1100
trappelift. Handicare 1100’s solide og samtidig elegante skinnesystem er
markedets smalleste, så liften ses mindst muligt på din trappe sammenlignet
med andre stolelifte til lige trappeforløb.

Takket være den patenterede teknologi er der ingen
tandstang på Handicare 1100. Det betyder, at til
forskel fra andre stolelifte er der ikke noget fedt
eller olie på skinnen, som kan samle støv og
snavs. Det gør skinnen berøringssikker
og ganske let at rengøre.
Trappen vil altid være ren og
i orden!

Med sit kompakte design og fedtfri skinnesystem passer Handicare 1100
smukt og diskret ind i dit interiør og rengøres med et snuptag.

