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SKJULT ELEGANCE
Liftup står bag en innovativ lift til kørestolsbrugere – HDN lift. Løsningen lader elegant design blive 
forenet med en robust konstruktion, som kan tilpasses omgivelserne omkring liften. Når HDN-liften 
ikke er i brug, er den skjult i gulvet, hvor den flugter med det eksisterende gulv.

LIGE MULIGHEDER FOR ALLE
HDN-liften repræsenterer intelligent og 
moderne tænkning inden for branchen, og 
forener på én gang både design, funktion 
og elegance. Derfor er denne lift særligt 
attraktiv for indgangspartier med 1 eller 2 
trin i f.eks. butikker og virksomheder, der 
gerne vil forene hensynet til kørestols- 
brugere med deres individuelle indretning 
og stil, men ikke har meget plads. 

FLEKSIBELT DESIGN
Rummet skal ikke indrettes efter liften, idet 
liften indretter sig efter rummet. Liften kan  
let og elegant integreres i enhver stil,  
eftersom den bliver diskret camoufleret i 
sine omgivelser.

SKJULT I GULVET
Når liften ikke er i brug, er den skjult i gul-
vet og har en overflade, som er tilpasset  
den øvrige gulvbelægning - eksempelvis 
tæppe, vinyl, måtter eller træ. Belægningen 
på liften kan endda også udføres i hårdere 
overflader såsom granit, marmor, fliser og 
dørkplader til udendørs brug.

SIKKERHED FREM FOR ALT
Bag det enkle design står et robust system 
med en løftekapacitet på 400 kg. Samtidig 
er sikkerheden et af de absolutte grund- 
elementer. Således beskyttes man både 
på og udenfor liften mod klemning via det  
sikkerhedsskørt, der omkranser liften. 

Sikkerhedsskørterne bevæger sig 10 cm op 
af gulvet, før selve løfteplatformen bringer  
brugeren op til øvre niveau og fungerer 
dermed også som sikring mod en eventuel 
afrulning, når HDN’en er i bevægelse.

FUNKTIONALITET
Liften kan bruges både indendørs og uden- 
dørs - typisk på steder med små niveau-
forskelle, som 1 eller 2 trin. 

HDN er alsidig og fleksibel i forhold til 
plads og sin funktion i et givet rum – både 
offentligt og i private hjem. Betjeningen er 
designet til at være både simpel og intuitiv 
at anvende.

FORDELE

• Elegant og brugervenlig design

• Mulighed for visuel tilpasning til 
 omgivelserne omkring liften

• Robust og yderst kraftig  
 konstruktion

• Simpel at betjene

• Både indendørs og udendørs 
 installation mulig

• Et stabilt, mønsterbeskyttet  
 løfteprincip

• Fuldstændig lukket og risikofrit 
 system
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REFERENCER

TDC, Købmagergade, København
I TDC butikken på et af København centrums 
mest travle gader, ”Strøget”, vil den alminde-
lige kunde sikkert ikke bemærke HDN-Liften 
i gulvet. Et af mange eksempler på, hvor godt 
HDN-liften lader sig integrere i et moderne 
butiksmiljø, i et malt indgangsparti.

Berlingske Hus, København
I en af byens ældre bygninger er der i dag mon- 
teret et moderne HDN lift-system i indgangen,  
hvilket skaber problemfri adgang for kunder i 
kørestol eller med gangbesvær.

TEKNISKE DETALJER
Platformsstørrelse: 1400 x 900 / 1000 / 1100 mm
Nedbygningshøjde: 350 mm
Løftehøjde: 0 - 500 mm 
Løftekapacitet: 400 kg / 2 pers.
Løftehastighed: 20 mm/sek.
Tilslutning: 230 VAC - 10 A
Driftcyklus: 2 min. drift hver 18. min.
Godkendelse CE mærket efter 2006/42/EF (Maskindirektivet)
HMI-nr.: 81023

Design din egen lift og få tegningen  

på mail efter få sekunder. 

Liftup Product Configurator
www.liftup.dk/lpc

Tegn din egen lift


