
Flow2-trapphiss 
FÖR RAKA OCH SVÄNGDA TRAPPOR

Access BDD är en av Europas ledande leverantörer av trapphissar, 
plattformshissar och villahisslösningar.



Flow2-trapphiss
FÖR RAKA OCH SVÄNGDA TRAPPOR

Den prisbelönta Flow2-trapphissen kan verkligen anses vara en av 
världens ledande trapphissar. Flow2 monteras i din trappa och inte på din 
vägg, vilket tillåter att hissen installeras snabbt, enkelt och med minimal 
åverkan i ditt hem.

Tillverkad med den allra senaste tekniken kan Flow2 installeras i nästan alla typer av trappor. Den 

avancerade vrid- och nivåtekniken (ASL) gör det möjligt för Flow2 att monteras i trappor så smala som 610 

mm. Denna egenskap är unik för Flow2 och gör att din trapphiss kan vrida sig under rörelse. Detta gör 

den till en av de mest anpassningsbara trapphissarna i världen.
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Allt handlar om dig
Utformad med dig i åtanke har Flow2 en ergonomiskt 

formad sits som ger dig en trevlig och bekväm användning. 

Flow2 finns i ett antal utföranden och färger som gör att du 

kan anpassa den till stilen i ditt hem. Välj på tyg, vinyl och 

läderklädslar i olika färgsättningar och en rad olika färger 

på skenan.

Kompakt och diskret
När den inte används viks Flow2 undan till endast 

340 mm på någon av avsatserna, ur vägen för andra 

användare av trappan. Flow2 har en enda diskret skena 

som följer dina trappsteg nära och kan monteras på valfri 

sida av din trappa.

Säkerhet
Din säkerhet är av största betydelse för oss. Flow2-

trapphissen är certifierad enligt maskindirektivet 2006/42/

EG och EN 81-40. Sitsen justeras i höjd så att du kan 

komma på och av på ett säkert sätt på övre och nedre 

plan. Under färd håller dig rullbältet och de valfria omlott-

armstöden säker på trapphissen. Om Flow2 stöter på ett 

hinder under färd kommer den att stanna på ett säkert 

sätt. Trapphissen är batteridriven, vilket innebär att du 

kan fortsatta att använda den även under ett kortare 

strömavbrott.
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Flow2 trapphiss 
med enkel skena är 
marknadsledande när det 
gäller svängda trapphissar 
och är den smartaste 
hissen i sitt slag.
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Jag är verkligen glad och mycket nöjd med stilen på min Flow2-
trapphiss. Jag är överlycklig att jag inte behöver gå upp och ner 
för trapporna längre, jag är otroligt nöjd med det hela.”
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Sitsen är alltid i rätt läge för att komma 
på och av på ett säkert sätt

Flow2 roterar medan den färdas, vilket 

innebär att det går snabbt och enkelt att 

gå på och av på vardera våning. Upptill på 

trappan kan sitsen vridas bort från den öppna 

trappan, vilket gör det säkert att kliva av och 

på.

Skenan i ytter- eller innerkurva på den 
smalaste och brantaste trappan

Även i fall då trappan är smal och brant, kan 

Flow2 installeras närmare steget och på valfri 

sida av trappan. Din trapphiss kommer att ta 

mindre plats och din trappa förblir tillgänglig 

för andra familjemedlemmar i ditt hem.

Ständigt arbetande så att du spar tid och 
får säkerhet och komfort

ASL-tekniken arbetar medan hissen är i 

rörelse. Därför undviker du ytterligare stopp 

och vridrörelser i början, under och i slutet av 

färden. Detta spar tid och ger extra säkerhet 

och komfort. Hissen rör sig verkligen i ett 

“flow”.

Unik teknik som bara kan hittas hos 
Flow2

Ditt välbefinnande är viktigt för oss - när du 

väljer ASL-teknik vrids fotstödet med sätet 

vilket säkerställer att dina ben och fötter finns 

kvar i en naturlig och bekväm ställning. Detta 

gör att du får en minimal belastning på dina 

leder.

ASL
AVANCERAD VRID- OCH NIVÅTEKNIK

ASL-tekniken gör det möjligt för Flow2-trapphissen att rotera och stå 
perfekt i våg under rörelsen. Genom att rotera under färd är du alltid i den 
säkraste och mest bekväma ställningen.
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ASL-teknik tillåter rälsen 
att hållas så lågt som 
62 mm på en mängd 
olika trappstilar och 
-konfigurationer.



Standard vertikalt avslut är den perfekta lösningen 

om det finns ett hinder som till exempel en dörr nära 

botten av trappan. Standard vertikalt avslut kräver 

bara 175 mm utrymme från nedersta trappsteget.

Där du har extra utrymme längst ner  i trappan 

medför det horisontella avslutett att stolen kan 

parkeras bort från nedersta trappsteget.

Där utrymmet är ännu mindre på bottenplan 

kan extra kort vertikalt avslut användas. Då 

behövs endast 100 mm utrymme från nedersta 

trappsteget.

En parkeringskurva gör att stolen kan parkeras ur 

vägen från trappan.

Standard vertikalt avslut

Horisontellt avslut

Extra kort vertikalt avslut

Parkeringskurva
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Alternativ
ALLT HANDLAR OM DIG

När du väljer en Flow2-trapphiss säkerställer du bästa passform för din 
trappa. Med en enda diskret skena kan denna trapphiss skräddarsys för 
att passa alla trappor.

Skena

Grå Vit/grå Beige/brun Brun/grå

Färg

Anpassade RAL-färger erbjuds också.
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Stoppning

Röd

Mörkbrun

Beige

Auberginebeige

Brungrå

Grå

Beige

Mörkbrun

Beigegrå

Rödbeige

Vinröd

Röd

Mörkröd

Brunbeige Bruncognac

Sisal

Vinyl:

Textil:

Lyxläder:

Elegant läder:
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Armstöd

Joystick och fjärrkontroll

Raka Böjda

Med hjälp av en serie skräddarsydda kurvor och 
180°-böjar kan Flow2-skenorna installeras på flera 
våningar upp till en total skenlängd på 34 m.

Joystick Fjärrkontroll



Flow2-trapphissen kan 
installeras på trappor så 
smala som 610 mm och så 
branta som 70 grader.
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Specifikation

Teknisk specifikation
CERTIFIERAD TILL HÖGSTA STANDARD

Hastighet: max 0,15 m/s

Transmission: kuggstång

Motoreffekt:
350 W – drivmotor
350 W – horisontell motor

Viktkapacitet: 125 kg

Batterier: 2 x 12 V batterier; totalt 24 V

Handhavande: styrspakkontroll som standard

Trapplutning: upp till 70 grader

Certifiering: maskindirektivet 2006/42/EG EN 81-40

Automatstopp: ja

Fotstöd: ja

Indragbart säkerhetsbälte: ja
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I över 30 år har vi 
specialiserat oss på 
att göra livet lättare 
för både privata och 
offentliga kunder.

I över 30 år har Access BDD specialiserat sig på att göra livet lättare för 
både privata och offentliga kunder.

Access BDD är leverantör av trapphissar, inbyggda plattformshissar, vertikala plattformshissar och 

villahissar. Vi menar att förmågan att röra sig fritt inte bör vara något som tas för givet. Genom vår stora 

kunskap och erfarenhet har vi blivit en av världens ledande leverantörer av tillgänglighetsprodukter.

Genom vårt breda utbud av anpassningsbara alternativ till alla våra produkter kan du vara säker på att din 

nya hiss kommer att passa in i ditt hem eller din byggnad.

Vårt omfattande ingenjörsarv innebär att våra produkter är exakt utvecklade för att vara branschledande 

samtidigt som de överensstämmer med alla relevanta säkerhetsriktlinjer. Våra produkter är utformade så 

att de kan installeras snabbt och med minsta möjliga krångel.

Flow2-trapphissen är en av de mest tillförlitliga 
produkterna jag har haft nöjet att arbeta med.” 

Om Access BDD
30 ÅRS ERFARENHET

När du väljer en Access BDD-produkt, väljer du:

• Branschledande företag med stor erfarenhet

• Säkerhet och tillförlitlighet

• Teknisk innovation



www.accessbdd.com

Din lokala Access BDD-återförsäljare är:


