Modelloversikt

Våre heisløsninger passer
de aller fleste!

ThyssenKrupp Encasa
Life in motion.
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Løfteplattformer i sjakt
Pluto

Med dagens krav til tilgjengelighet og kvalitet
vil Pluto øke boligens standard og gjøre den
mer ettertraktet. Investeringen er ikke så
stor, og verdien av boligen kan øke betydelig
etter installasjonen.

Pluto er en av de minste løfteplattformene
i sjakt på markedet. Den er designet slik at
den passer inn nær sagt overalt. Spesielt
kan den være et meget godt alternativ i små
eneboliger og i rekkehus. Med Pluto kan en
upraktisk bolig på flere etasjer gjøres om til
en bolig med livsløpsstandard - enkelt og
kostnadseffektivt.

Pluto passer inn i alle typer hjem - både
tradisjonelle og moderne. Den kan leveres
enten med lakkerte stål- eller glassvegger,
med speil og spotlights. Bruken er enkel og
driftssikkerheten høy, noe som gir en god
trygghetsfølelse.

Liten og funksjonell
hjemmeheis

Vector

Brukervennlig
og populær
Løfteplattformen Vector er en av markedets
mest attraktive modeller. Den inneholder
maskinrom, heissjakt og plattform i ett, og den
kan løfte opp til 13 meter.
Vector har et stilrent design med mange valgmuligheter både i glass og lakkert stål. Som
standard leveres sjaktveggene hvitlakkerte.
Dette gjør at den passer godt inn i ulike typer
hjem, enten de er tradisjonelle eller mer
moderne i stilen. En Vector vil nok føye seg
elegant inn i din bolig også.
Løftekapasiteten er fra 250 kg til 500 kg.
Dørene kan, om ønskelig, åpnes ulik vei i hver
enkelt etasje og modellen kan leveres med
automatisk døråpner.
Vector er totalt sett en meget brukervennlig og
trygg løsning og representerer en svært god
investering i forbedret tilgjengelighet og økt
livskvalitet i hverdagen.
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Gulliver

Design med stort
spillerom
Gulliver er vår mest avanserte løfteplattform i
sjakt. Den leveres med lukket kabin – noe som
gjør at den kan brukes som en vanlig heis. Når
de automatiske dørene har lukket seg, trykker
du på etasjeknappen og du kjøres automatisk
til den valgte etasjen.
Gulliver har et elegant utseende og er enkel og
behagelig å kjøre med.
Gulliver består av en sjaktkonstruksjon som
kan levers i mange størrelser og farger – med
utvendig panel i stål eller glass. Den trenger
liten plass og krever ikke store byggearbeider
eller arkitektoniske forandringer.
Gulliver kan løfte inntil 15 meter og 6 etasjer.

ILS 1K

Løfteplattformen for de store og
tunge løftene
Noen ganger kreves det litt mer av en løfteplattfom. Ikke minstl når det er nødvendig
å kunne ta svært tung last eller få plass til
spesielt store eller lange gjenstander eksempelvis en sykehusseng.
Det er da ILS 1K virkelig kommer til sin rett.
Den har en løftekapasitet på inntil 1 tonn og
det er hele 55 ulike plattformstørrelser å velge
mellom. Den største har en plattformbredde på
hele 1400 mm og med 1300 mm brede dører
er lastemulighetene utrolige.

Takket være sitt stilrene design passer ILS 1K
inn nesten overalt, enten det er offentlige bygg
eller industribygg. Det er flere fargemuligheter
og glassdør leveres som standard. Detaljer i
rustfritt stål, LED-belysning, glassjakt og speil,
i tillegg til et stort utvalg av gulvbelegg, vil
tilfredsstille selv den mest kresne.
Løfteplattformen ILS 1K installeres enkelt og
raskt. Den er en svært brukervennlig og trygg
modell som forenkler hverdagen på mange
måter. ILS 1K tilfredsstiller kravene til størrelse
(TEK10) til båreheis.

ILS 1K har en robust konstruksjon og gulvutsparingen er på hun 110 mm.
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Løfteplattformer uten sjakt
Mini

For nivåforskjeller
inntil 1,2 meter
Mini er en serie med robuste løfteplattformer
beregnet for alle høyder inntil 1,2 meter. Der
løftehøyden er liten er Mini også et ypperlig
alternativ til faste ramper. Mini passer godt
både til innendørs og utendørs bruk og er
enkel å installere.
Som standard leveres løfteplattformen i
lakkert off-white med galvanisert plattform.
Andre farger kan leveres mot et pristillegg.
Modellene som er beregnet for nivåforskjeller
over 500 mm leveres med grind både oppe
og nede.
Mini tar ikke mye plass og er svært funksjonell
i bruk.

HDN

Den usynlige løfteplattformen
HDN er en snedig liten løfteplattform. Når den ikke er i bruk er den
helt skjult i gulvet. Plattformens overflate kan tilpasses resten av
gulvet med for eksempel tepper, parkett, vinyl e.l. Dette gjør HDN
spesielt attraktiv for butikker og næringsdrivende som ønsker å
kombinere rullestolfremkommelighet med et individuelt design og
et lekkert interiør.
HDN skjuler et robust og sikkert system med stor løftekapasitet.
Brukeren er beskyttet mot enhver klemrisiko og plattformens
løftesystem sørger for at rullestolen alltid holder seg rett og stabil.
I tillegg vil en sikkerhetskappe rundt plattformen passe på at
rullestolen ikke kan trille av under bruk.
HDN er beregnet for både innen- og utendørs bruk på steder med
små nivåforskjeller (på inntil 50 cm) og den er svært enkel og intuitiv
i bruk.
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FlexStep

Trapp og
løfteplattform i ett
FlexStep er den perfekte løsningen for rullestolbrukere på steder med nivåforskjeller og
begrenset plass.
Til daglig er FlexStep en helt alminnelig trapp.
Men ved å trykke på knappen, forvandles
FlexStep til en heis som komfortabelt og sikkert
løfter brukeren til øverste nivå.
Løfteplattformen er utstyrt med alle tenkelige
sikkerhetsforanstaltninger for å forhindre bl.a.
avrulling og klemfarer. Hvis bare en enkelt
av de innlagte sikkerhetssensorene blir påvirket, så stopper heisen straks og et alarmsignal utløses.
For brukeren er betjeningen svært enkel.
Heisen kan tilkalles både fra øvre og nedre
nivå, og på selve heisen kan brukeren betjene
opp- og nedkjøring. Alt annet, også de viktige
sikkerhetsfunksjonene, styres automatisk.

EasyLift

Markedets mest
elegante løfteplattform
EasyLift gir bevegelseshemmede og andre
med gangbesvær adkomst til steder der nivåforskjeller ellers er uoverkommelige hindringer.
Den har en maksimal løftehøyde på 125 cm
og er beregnet for innendørs bruk.
Flere arkitekter har vært med på å designe
EasyLift. Den kjennetegnes ved rene linjer,
fleksibel oppbygging og den kan tilpasses
individuelt til lokalene.
EasyLift er absolutt blant de lekreste løfteplattformene på markedet.
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Seteheiser
Levant

Seteheis for rette
trapper
Denne ergonomisk designede trappeheisen
passer til rette trapper. Den har en stol med god
setebredde som gjør turen opp og ned trappen
svært komfortabel. Levant kan slås sammen når
den ikke er i bruk.
Heisen er batteridrevet med ladestasjoner både
oppe og nede. Den er enkel å betjene ved hjelp
av en joystick som monteres på valgfritt armlene.
I tillegg kan den tilkalles fra veggpaneler på
hvert plan. Stolen kan også leveres med ledsagerkontroll.
Heisen er også utstyrt med setebelte og
klemsikring slik at sikkerheten er den aller beste.
Utendørsmodellen heter Levant U. Den er godt
egnet til det kalde klimaet vi har her i Norge og
leveres med et stolovertrekk slik at den holder seg
tørr og ren når den ikke er i bruk.

Flow

Seteheisen tilpasset akkurat
din trapp
Flow kan tilpasses nesten alle typer trapper; veldig bratte, veldig
smale eller trapper med liten plass på toppen eller ved bunnen.
Skinnen følger svingen på trappen slik at den gjør svært lite av seg.
Når du har parkert trappeheisen tar den ikke opp mye plass, og
annen ferdsel i trappen kan gå uhindret.
Flow har et moderne og funksjonelt design med mange stoffvarianter i setet og fargemuligheter på skinnen, slik at du kan
velge det som passer deg og hjemmet ditt best.
Flow seteheis vil alltid gi deg en trygg og behagelig tur. Takket
være det gjennomprøvede monorail-konseptet og den patenterte
ASL-teknologien vil setet og fothvileren alltid rotere til den beste
og tryggeste posisjonen under turen. Dette gjør det mulig å kjøre
opp selv de minste og bratteste trappene mens du sitter trygt og
behagelig i stolen.
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Plattformheiser
RTL 9002

Spesielt tilpasset
rette trapper
Rullestolheisen RTL 9002 er den perfekte
løsningen for rette trapper. Den er overflatebehandlet med varmegalvanisert stål,
utsatte detaljer er i rustfritt materiale og
skinnen er en eloksert aluminiumsprofil.
Derfor er RTL 9002 også en svært god
løsning for utendørs bruk.
RTL 9002 kan du få i ulike plattformstørrelser. Den er enkel å bruke med betjeningspaneler både på plattformen og på hvert
plan. I parkert tilstand bygger heisen kun
32,5 cm ut i fra veggen slik at den ikke står
i veien når den ikke er i bruk.

RPsp
T80

Plattformheis for
trapper med sving
T80 er en rullestolheis laget spesielt for
trapper med sving. Heisen monteres enten
i trappens inner- eller ytterløp. Skinnen
tilpasses den enkelte trapp og kan også
fungere også som rekkverk. Plattformheisen
T80 kan betjene flere etasjer.
Når den ikke er i bruk foldes plattformen
automatisk opp for å spare plass. Den kan
utstyres med sidepåkjøring og kan leveres
med ulike plattformstørrelser.
Modellen passer ypperlig utendørs i det
norske klimaet. Dersom en T80 skal brukes
utendørs, kan utstyres den med varmeelement på motor, skinne og batterier.

En moderne
rullestolheis for
rette trapper
Med en RPsp installert kan lokaler, som
ellers er utilgjengelige for rullestolbrukere,
bli mye bedre tilgjengelige.
RPsp er en komfortabel og praktisk
plattformheis for rette trapper. Designet er
moderne med runde vennlige former og
myke farger.
Både installasjonen og bruken er enkel
og vedlikeholdet er minimalt. RPsp kan
leveres med ulike plattformstørrelser og
kan utstyres med sidepåkjøring. Heisen
tar liten plass, den kan foldes sammen
når den ikke er i bruk.
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Seteheiser
Plattformheiser
Supra

Elegant heis for
trapper med sving
Supra er en rullestolheis beregnet for trapper
med sving. Heisen bringer brukeren trygt og
komfortabelt opp og ned trappen - gjerne over
flere etasjer.
Supra er moderne og elegant og installasjonen
tar vanligvis kun en dag. Den krever minimalt
med plass og både plattformen og sikkerhetsbøylene kan slås helt sammen. Dermed blir
ikke ferdselen i trappen forøvrig hindret samtidig som heisens levetid forlenges.
Supra kan leveres med ulike plattformstørrelser
og kan utstyres med sidepåkjøring. I tillegg
kan Supra leveres med fjernkontroll for enda
enklere bruk.

Om ThyssenKrupp Encasa:
ThyssenKrupp Encasa i Norge er en del av ThyssenKrupp Access Solutions, en av verdens ledende leverandører av
løsninger som bedrer tilgjengeligheten for mennesker. Vi har mer en 60 års erfaring og et produktspekter som omfatter
seteheiser, hjemmeheiser og løfteplattformer - til bruk både i det private og det offentlige rom.
Vi står gjerne til tjeneste med utfyllende informasjon om våre produkter og løsninger. Har du spørsmål eller ønsker et
uforpliktende tilbud ser vi fram til å høre fra deg.

For mer informasjon
ThyssenKrupp Encasa
Brobekkveien 38, 0598 Oslo - Postboks 6877 Rodeløkka, 0504 Oslo
tk-encasa.no
Det tas forbehold om trykkfeil og endringer av tekniske spesifikasjoner etc
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