FLEXSTEP
BY LIFTUP

TRAPPE OG LIFT I ÉT
FlexStep er den perfekte løsning til at overvinde niveauspring for kørestolsbrugere og gangbesværede
hvor der er minimal plads til rådighed. Flexstep er samtidigt udviklet i et design, der tilfredsstiller selv
de allermest kræsne.

FLEKSIBELT DESIGN
FlexStep er en innovativ 2-i-1-løsning, hvor
trappe transformeres til platform-lift til
kørestolsbrugere og gangbesværede.
FlexStep er designet med henblik på størst
mulig tilpasning i forhold til de omgivelser,
som FlexStep skal integreres i. Der findes
utallige muligheder for at tilpasse trintyper
og håndlistetyper, og der er mulighed for at
tilpasse liften i forhold til valg af balustre,
materialer og farver. Der er endda mulighed
for selv at leverer materialer, til f.eks. trinbelægning, for at få optimal tilpasning af
designet til de øvrige omgivelser.
LIGE MULIGHEDER FOR ALLE
Til daglig er FlexStep en helt almindelig
trappe i et tidløst design, der i høj grad kan
tilpasses individuelle behov.
Ved et tryk på en knap forvandles FlexStep
til en lift, der komfortabelt og sikkert løfter
brugeren til det øverste niveau.

SIKKERHED FREM FOR ALT
FlexStep er et meget sikkert produkt takket være de mange forskellige sikkerhedsforanstaltninger, der garanterer risikofri
brug af den smarte trappelift.
Produktet har fire intelligente, synkroniserede motorer, der sørger for en rolig
og sikker transport mellem niveauerne,
og som standard er FlexStep udstyret
med alle nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.
Derudover er der mulighed for ekstra sikkerhedsfunktioner som 2-vejs kommunikationsudstyr, alarmudgang, svingdør på øvre
nveau og audio informationer til brugeren.
FUNKTION
For den enkelte bruger er betjeningen
særdeles simpel. På øvre og nedre niveau
kaldes trappen til lift og på selve trappen
kan brugeren betjene op- og nedkørsel.

FORDELE
• Dansk produkt i høj kvalitet
• Innovativt, effektivt design
• Kan installeres indendørs og
udendørs
• Ingen klemningsfare
• Der er ikke behov for bygningsmæssige ænringer, blot et plant
gulv
• Nem at integrere i både
nyt og eksisterende byggeri
• Sikker at bruge
• Kører også ved strømafbrydelse
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REFERENCER
Christiansborg, København
FlexStep er installeret i det danske Folketing på
Christiansborg i indgangspartiet i Fællessalen.
Trinplankerne fra den originale trappe kunne
genanvendes, og således er det originale udseende bevaret. I dag står der 4 FlexStep på
Christiansborg.

TEKNISKE DETALJER

Hvalsø Apotek, Hvalsø
FlexStep, fast trappe og tilhørende repos ved
indgangen til Hvalsø Apotek er bygget ovenpå
den oprindelige stentrappe. Alle tre elementer
er designet med trætrin, håndlister og repos
i ens træ, så løsningen er ensartet. Det er således
helt problemfrit for en kørestolsbruger at få
adgang til forretningen.

Løftekapacitet:
Løftehastighed:
Trinbredder:
Trinvarianter:
Løftehøjde:
Driftscyklus:
Tilslutning:
Godkendelse
HMI-nr.:

400 kg / 2 pers.
ca. 40 mm/sek.
700 / 800 / 900 / 1000 mm
8 varianter: 2 - 6 trin
480 mm - 1250 mm
2 min. drift hver 5. min.
230 VAC (opladning)
CE mærket efter 2006/42/EF (Maskindirektivet)
43628

Tegn din egen lift
Design din egen lift og få tegningen
på mail efter få sekunder.

Liftup Product Configurator
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www.liftup.dk/lpc

