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ENKEL OG DISKRET ELEVATORLØSNING

Stiltz elevatorer til dit hjem kan placeres indendørs, hvor der ikke ville være plads til andre typer af  
elevatorer - endda indeni et skab! Serien fås både med og uden plads til en kørestol og kan installeres 
på bare én dag.

EN ELEVATOR FOR ALLE
De fleste kan have glæde af en elevator 
i deres hjem, og med den diskrete Stiltz  
elevator kan alle komme ubesværet fra 
stueplan til første sal. En elevator er med 
til at gøre hverdagen meget lettere, hvad 
enten det gælder mennesker med et 
handicap, der medfører gangbesvær eller 
kørestolsbrug, eller ældre med nedsat mo-
bilitet, bagage eller storindkøb at bære på.

PLADSBESPARENDE LØSNING
Stiltz elevatorernes unikke teknologi bety-
der, at liften kører ved hjælp af diskret ka-
beltræk og et indbygget drivudstyr, der er 
pænt skjult i den øverste del af elevatoren. 
Det betyder mere plads i dit hjem til dig, 
dine møbler og din indretning. Der findes to 
modeller; Duo og Trio. Duo kan transpor-
tere 1-2 personer uden kørestol, mens der 
i Trio modellen er plads til en person i en 
kørestol eller 2-3 personer uden kørestol. 

 

KOMFORTABEL TRANSPORT
Stiltz elevatorerne har ingen synlige kæder 
eller støjende motorer og kobles direkte 
til en eksisterende stikkontakt i huset. I 
tilfælde af strømafbrydelse sikrer et back-
up-batteri, at elevatoren kører forsigtigt 
tilbage til nederste niveau, indtil strømmen 
er genetableret. For at komme fra etage 
til etage betjenes liften ved hjælp af det in-
tuitive kontrolpanel indeni elevatoren eller 
via fjernbetjening udenfor elevatoren.

KOMPAKT, DISKRET ELEVATOR
Som følge af det kompakte, innovative de-
sign, er der mange muligheder for at pla-
cere den lille Stiltz elevator fra Liftup i dit 
hjem. Den er fritstående og selvbærende, 
så placeringen er ikke afhængig af vægge og 
lignende, og du behøver ikke at bekymre 
dig om, at vinduer eller radiatorer er i ve-
jen. Det kan placeres i hjørnet af et rum, 
ved en trappeopgang, eller hvor der er 
plads - og den tager kun én dag at installere. 

FORDELE

• Lydsvag

• Installationstid: 1 dag

• Sikker og pålidelig teknologi 

• Let at vedligeholde 

• Sikkerhedssensorer 

• Mulighed for sæde

• Lavt strømforbrug

• Automatisk dør

• Stor indgang

• Forbliv uafhængig i eget hjem

S T I L T Z
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Familien Cowie, England
Hos familien Cowie har de fået installeret en 
Stiltz elevator, så de ikke længere skal bekymre 
sig om at komme op og ned ad deres trap-
per. Og som en bonus behøver Hr. Cowie ikke 
længere at bære deres bagage op ad trapperne, 
når de har været ude at rejse.

Vi er din partner!
Det er en stor beslutning at købe elevator, 
så vi vejleder dig gerne hele vejen igennem 
processen, så du får den bedste løsning til dine 
behov.

Ønsker du at høre mere om vores Stiltz 
elevatorer? 

Vi er din partner i:

• Opmåling og rådgivning om 
 indbygningsmuligheder og design

• Installationen af elevatoren

• Den efterfølgende lovpligtige 
 godkendelse og vedligeholdelse

TEKNISKE DETALJER
Duo Trio

Hastighed 0,15 m/s 0,10 m/s

Løftekapacitet 170 kg / 2 pers. 250 kg / 2-3 pers.

Løftehøjde 4 m / 2 etager 4 m / 2 etager

Strømforsyning 230 V / 13 A 230 V / 13 A

Platform mål 790x720 mm 967x1243 mm

Indvendig højde 1940 mm 1940 mm

Skaktmål 1040x760 mm 1046x1278 mm

HMI-nr 119034 119035

Godkendelse CE mærket efter 2006/42/EC (Maskindirektivet)


