HomeGlide-trapphiss
FÖR RAKA TRAPPOR

Access BDD är en av Europas ledande leverantörer av trapphissar,
plattformshissar samt hissar för privata och offentliga miljöer.
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HomeGlide-trapphiss
FÖR RAKA TRAPPOR
HomeGlide-trapphissutbudet levererar en lösning för alla inomhusbehov
av raka trappor. HomeGlide och HomeGlide Extra monteras på din trappa
och inte i din vägg. Detta gör att hissen kan installeras snabbt, enkelt och
med minimal störning i ditt hem.
Den är utformad för att glida enkelt utmed en aluminiumskena, vilket ger ett attraktivt, elegant och diskret
utseende i ditt hem. Byggd med den senaste tekniken, HomeGlide-trapphiss-serien monteras nästan i alla
raka trappor, med bredd ner till 740 mm.
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Allt handlar om dig
Den tjocka och lyxiga stoppningen säkerställer ett fast
och bekvämt säte. Den sisalfärgade klädseln håller en
neutral ton som passar i varje hushåll. Klädseln är också
brandhämmande, vattenavstötande och lätt att rengöra.
HomeGlide handhas med en lättanvänd joystick
som också kan tas bort för att förhindra obehörig
användning.
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Kompakt och diskret
HomeGlide-konstruktionen är enkel, robust och
uppfyller framför allt dina tillgänglighetskrav.
Fjärrkontrollen tillåter HomeGlide att parkera på
antingen den övre eller nedre trappavsatsen, där det
är mest bekvämt för dig. När den inte används viks
HomeGlide undan till endast 380 mm på vilkendera
avsats, ur vägen för andra användare av trappan.
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Säkerhet
Din säkerhet är av största vikt för oss. HomeGlidetrapphissen är certifierad enligt maskindirektivet
2006/42/EG och BS EN 81-40. Under rörelse
kommer det indragbara rullbältet hålla dig säker på
trapphissen. Om hissen stöter på ett hinder kommer
den att stanna på ett säkert sätt till följd av särskilda
säkerhetslister på drivenheten. Trapphissen är
batteridriven, vilket innebär att du kan fortsätta
använda den under ett strömavbrott.
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HomeGlidealuminiumskena har en
slimmad design som
ger ett modernt och rent
utseende.

Jag är nöjd med min HomeGlide-trapphiss! Tidigare
hade jag stora svårigheter med att gå i trapporna,
men nu sitter jag tryggt och säkert i min trapphiss.”
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HomeGlide Extra-trapphiss
EN RAD ALTERNATIV OCH FÖRBÄTTRINGAR
Att välja HomeGlide Extra innebär att du får alla funktioner och fördelar
med HomeGlide med ytterligare alternativ och klädselval för att
säkerställa den perfekta passformen i ditt hem. HomeGlide Extra visar sig
vara av elegant design och högteknologisk funktionalitet.

Länkat fotstöd

Ergonomiskt format säte

Som standard är HomeGlide Extra försedd
med ett länkat fotstöd. Denna funktion gör
det möjligt att vika upp stolen på ett mycket
enkelt sätt.

Utformad från ergonomiska experter
använder HomeGlide Extra ett säte som
positivt påverkar din hållning samtidigt som
det erbjuder maximal komfort.
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En värld full av val

En större känsla av trygghet

Liksom de kvalitetsförbättringar som kommer
som standard med HomeGlide Extra erbjuds
ett antal alternativ som består av ett brett
spektrum av klädselfärger. Välj från tyg och
vinylklädsel för att matcha stilen i ditt hem
och inredning.

Din trapphiss ska få dig att känna dig trygg.
HomeGlide Extra levereras med ett rullbälte
och kan utrustas med böjda/raka armstöd för
att känna dig säker.
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Som standard är HomeGlide
Extra försedd med ett länkat
fotstöd.
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Standard tillval
ALLT HANDLAR OM DIG
När du väljer en HomeGlide-trapphiss säkerställer du en idealisk lösning
för din trappa. Med en aluminiumskena kan denna trapphiss monteras på
nästan alla raka trappor.
Automatiskt driven fällskena

Maxvikt-uppgradering

Om du har ett hinder vid foten av trappan kan du
välja att ha ett automatiskt fällskena. När du har
använt trapphissen kommer den att återvända till
toppen av trappan och den nedre delen av skenan
kommer vikas undan, vilket lämnar botten av din
trappa fri.

Som standard är HomeGlide vikter upp till 125 kg.
Vid behov kan detta uppgraderas upp till 138 kg.

Förflytta dig mellan alla våningsplan i ditt hem med
maximal komfort och säkerhet.
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HomeGlide Extra-tillval
ÄNNU FLER VAL
Med ett extra urval av klädsel och funktions alternativ är HomeGlide Extra
ett elegant och attraktivt komplement i ditt hem.
Stoppning
Vinyl:

Röd

Grå

Vinröd

Beige

Röd

Sisal

Tyg:

Mörkbrun

Välj tyg och vinylklädsel
för att matcha stilen i ditt
hem.
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Motordrivet vridbart säte och justerbar sitthöjd
HomeGlide Extra levereras med ett manuell
vridbart säte som standard. Uppgradering till det
automatiska vridbara sätet innebär att du lätt kan
vända stolen på övre eller nedre avsatsen genom
att hålla trycket på joysticken. Detta möjliggör ett
säkert sätt att lämna stolen när hissen automatiskt
roterar bort från den öppna trappan.
Det finns fyra olika sitthöjder att välja mellan, vilket
ger dig den mest bekväma sittställningen som är
möjligt. Fotstödet ligger bara 97 mm från golvet,
vilket gör det så enkelt som möjligt att komma in
och ur sätet.

Armstöd
Rak

Böjd
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Teknisk specifikation
CERTIFIERAD TILL HÖGSTA STANDARD


























Specifikation
Hastighet:

max 0,12 m/s

Transmission:

kuggstång

Motoreffekt:

280 W

Viktkapacitet:

125 - 138 kg

Batterier:

2 x 12 V batterier; totalt 24 V

Handhavande:

Joystick som standard

Trapplutning:

från 28 grader upp till 53 grader

Certifiering:

maskindirektivet 2006/42/EG
BS EN 81-40

Automatstopp:

ja

Fotstöd:

ja

Indragbart säkerhetsbälte

ja
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Om Access BDD
30 ÅRS ERFARENHET
I över 30 år har Access BDD specialiserat sig på att göra livet lättare för
både privata och offentliga kunder.
Leverantör av trapphissar, lutande plattformshissar, vertikala plattformshissar och hemhissar, Access BDD
menar att förmågan att röra sig fritt inte bör vara något som tas för givet. Genom vår rikedom av 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 lift kommer att passa sömlöst in i ditt hem eller 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.

HomeGlide är den perfekta lösningen för alla raka
trappor. Jag kunde installera trapphissen inom bara
några timmar - kunden var hur glad som helst”.

När du väljer en Access BDD-produkt, väljer du:
• Branschledande företag med stor erfarenhet
• Säkerhet och tillförlitlighet
• Teknisk innovation

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

Din lokala Access BDD-återförsäljare är:

www.accessbdd.com

