Windy schodowe HomeGlide
DLA SCHODÓW PROSTYCH

Access BDD jest jednym z czołowych dostawców europejskich w
zakresie krzeseł schodowych, platform pionowych i domowych
rozwiazań dźwigowych.
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Winda schodowa HomeGlide

Aluminiowa szyna
krzesełka HomeGlide
ma smukły design,
dający nowoczesny i
zgrabny wygląd.

DLA SCHODÓW PROSTYCH

Oferta krzeseł schodowych HomeGlide dostarcza rozwiązania dla wszystkich
wymagań dotyczących schodów prostych i przeznaczonego budżetu. W
odróżnieniu od innych wind schodowych, modele HomeGlide i HomeGlide
Extra są dopasowane do Twoich schodów a nie ściany. Pozwala to na szybką
i prostą instalację przy minimalnych zakłóceniach w domu.
Przeznaczona jest do bezproblemowej jazdy wzdłuż aluminiowej szyny zapewniając atrakcyjny, elegancki
i dyskretny dodatek do Twojego domu. Zbudowana z użyciem najnowszej technologi, winda schodowa
HomeGlide może być zainstalowana w praktycznie każdej klatce schodowej o minimalnej szerokości od
740 mm.
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To wszsytko z myślą o Tobie

2

Kompaktowe i dyskretne

3

Kocham swoje krzesełko schodowe! Miałam poważne problemy
z chodzeniem po schodach ale teraz po prostu siadam w
komfortowym foteliku i nie myślę o problemie.

1

Grube i luksusowe obicie zapewnia mocne ale
wygodne siedzisko. Jego kolor, określany jako sizal,
jest neutralny i pasuje do każdego domu. Tapicerka
jest również ognioodporna, nieprzepuszczalna i łatwa
w czyszczeniu. Krzesełko HomeGlide jest sterowane za
pomocą prostego w obsłudze joysticka który można
wyjąć aby zapobiec nieautoryzowanemu użyciu.

Konstrukcja HomeGlide jest prosta, wytrzymała i
przede wszystkim spełni Twoje wymagania dotyczące
dostępności. Za pomocą radiowych pilotów zdalnego
sterowania zaparkujesz swoje krzesełko na górze lub
na dole schodów, gdziekolwiek będzie to dla Ciebie
najwygodniejsze. Gdy nie jest używane, krzesełko
składa się do zaledwie 380 mm nie blokując przejścia.

Bezpieczeństwo

Twoje bezpieczeństwo ma dla nas ogromne znaczenie.
Winda schodowa HomeGlide posiada certyfikat zgodności
z Dyrektywą Maszynową 2006/42/WE i zharmonizowaną
normą EN 81-41. Podczas jazdy chowany pas zapewni
Twoje bezpieczeństwo na foteliku. Jeśli winda napotka
przeszkodę, natychmiast zatrzyma się w wyniku zadziałania
aktywnych krawędzi bezpieczeństwa jednostki napędowej.
Urządzenie jest zasilane bateryjnie, co oznacza, że można
go używać nawet podczas przerwy w zasilaniu prądem.
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Winda schodowa HomeGlide Extra

WZPOSAONA W DODATKOWE OPCJE I WYMOCNIENIA
Wybór HomeGlide Extra oznacza, że otrzymujesz wszystkie funkcje i
zalety HomeGlide z dodatkowymi opcjami i wyborem tapicerki, aby
zapewnić idealne dopasowanie do Twojego domu. HomeGlide Extra
udowadnia, że jest najlepszym połączeniem eleganckiego wzornictwa z
zaawansowaną technologią dla każdej klatki ze schodami prostymi.
Połączony podnóżek

Ergonomicznie wyprofilowane siedzenie

W standardzie HomeGlide Extra ma połączony podnóżek. Ta

Zaprojektowane z ekspertami od ergonomi, krzesełko
HomeGlide Extra wykorzystuje siedzisko które
pozytywnie wpływa na Twoją postawę oferując
jednocześnie maksymalny komfort.

funkcja sprawia, że rozkładanie krzesełka jest bezwysiłkowe,
jako że podnóżek jest połaczony z siedziskiem.

2
3
4
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W standardzie HomeGlide
Extra wyposażony jest w
połączony podnóżek.

Świat wyboru

Większe poczucie bezpieczeństwa

Oprócz ulepszeń jakości, które są standardem w
HomeGlide Extra, dostępnych jest wiele opcji, które
obejmują szeroką gamę kolorów tapicerskich.
Wybieraj spośród tkaninowych i winylowych
pokrowców, aby dopasować windę schodową do
stylu i wystroju Twojego domu.

Twoja winda schodowa powinna sprawić, że
poczujesz się bezpiecznie. HomeGlide Extra jest
wyposażony w zwijany pas bezpieczeństwa i może
być wyposażony w zakrzywione podłokietniki, aby
zapewnić Ci bezpieczeństwo na podnośniku.
Możliwe jest również zastosowanie prostych
podłokietników.
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Opcje standardowe

TO WSZYSTKO JEST DLA CIEBIE
Wybierając krzesełko schodowe HomeGlide zapewnisz idealne rozwiązanie
dla swoich schodów. Dzięki gładko wyprofilowanej aluminiowej prowadnicy
windę zamontować można praktycznie na każdych schodach prostych.
Zawias z automatycznym napędem

Powiększony udźwig maksymalny

Jeśli u podnóża klatki schodowej masz przeszkodę np.
drzwi, możesz zainstalować szynę z automatycznym
zawiasem. Po użyciu windy schodowej zawias wróci do
pozycji pionowej udostępniając przejście na dolnym
przystanku przed schodami.

W standardzie HomeGlide obsługuje maksymalne
obciążenie do 138 kg jednakże można go zwiększyć
do 146 kg.

Poruszaj się między wszystkimi poziomami swojego
domu z maksymalnym komfortem i
bezpieczeństwem.

8 • Access BDD

HomeGlide Stairlift • 9

Zasilane siedzisko obrotowe i regulowana wysokość siedziska

HomeGlide Extra - Opcje
JESZCZE WIĘKSZY WYBÓR

HomeGlide Extra standardowo wyposażony jest w ręczne
siedzisko obrotowe. Ulepszenie do zasilanego siedziska
obrotowego umożliwia łatwe obrócenie fotelu na górnym
lub dolnym przystanku, utrzymując nacisk na joysticku.
Pozwala to na bezpieczne zejście z fotela ponieważ winda
schodowa automatycznie obraca się do wyjścia na podest.

Dzięki dodatkowemu wyborowi tapicerki i opcji funkcjonalności, HomeGlide
Extra stanowi elegancki i atrakcyjny dodatek do Twojego domu.

Dostępne są cztery różne wysokości siedzeń,
zapewniając najbardziej wygodną pozycję siedzącą.
Wysokość podnóżka to zaledwie 97 mm od podłogi,
Dzięki czemu wsiadanie i wysiadanie z fotelika jest tak
proste jak to tylko możliwe.

Tapicerka
Vinylowa:

Czerwony

Szary

Kasztanowy

Bezowy

Czerwony

Sisal

Fabryczna:

Ciemny brązowy

Podłokietniki
Proste

Wybierz spośród
tkaninowych i
winylowych
materiałów obić, aby
pasowały do stylu
Twojego domu.

Zakrzywione
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Firma Access BDD

Specyfikacja techniczna

NAJWYŻSZE STANDARDY WYKONANIA

Od ponad 30 lat Access BDD specjalizuje się w ułatwianiu życia zarówno
klientom prywatnym jak i publicznym.









30 LAT DOŚWIADCZENIA

Dostawca wind schodowych, platform przyschodowych, platform pionowych i wind domowych, Access BDD
uważa, że swobodne poruszanie się bez barier architektonicznych powinno być czymś oczywistym.
Dzięki bogactwu wiedzy i zebranemu doświadczeniu Access BDD stał się jednym z wiodących dostawców
urządzeń dźwigowych zapewniających dostępność.



















Dzięki szerokiej gamie konfigurowalnych opcji we wszystkich naszych produktach możesz mieć pewność, że
nowa winda będzie bezproblemowo pasować do Twojego domu lub budynku.
Nasze rozległe dziedzictwo inżynieryjne oznacza, że produkty są precyzyjnie ulepszane, aby wieść prym w
branży jednocześnie spełniając wszystkie istotne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa. Urządzenie
projektujemy tak, żeby można je było zainstalować szybko i przy minimalnym nakładzie pracy.



HomeGlide jest doskonałym rozwiązaniem dla każdych
schodów prostych. Byłem w stanie zaisntalować windę
schodową w ciągu klilku godzin - klient był wniebowzięty."

Specyfikacja

Gdy wybierasz produkty Access BDD wybierasz:
Prędkość jazdy:

Max 0.12m/s

Napęd:

Zębatkowy

Moc silnika:

280W

Udźwig:

127kg – 138kg

Akumulatory:

2 x 12V baterie; razem 24V

Sterowanie:

Joystick

Nachylenie schodów:

28º do 53º

Zgodność:

Dyrektywa Maszynowa 2006/42/EG
Norma EN 81-40

Automatyczny Stop:

Tak

Podnóżek:

Tak

Pas bezpieczeństwa:

Tak

•

wiodącą firmę z branży z bogatym doświadczeniem

•

bezpieczeństwo i rzetelność

•

innowacje technologiczne

Od ponad 30 lat
Access BDD
specjalizuje się w
ułatwianiu życia
zarówno klientom
prywatnym jak i
publicznym.

Oficjalnym dystrybutorem Access BDD jest:

www.accessbdd.com

