Alfa
Krzesło schodowe ze stylem

Easy upstairs!

Alfa

Supergwiazda wśród krzeseł schodowych. Wszechstronność
wzornictwa i estetyki, które uzupełnią każde wnętrzne.
Stwórz własną, spersonalizowaną windę schodową z
naszej szerokiej gamy materiałów i wykończeń.

Classic

Premium

• Pełne obicie tkaniną
• 6 opcji koloru tapicerki
• Podłokietniki z wytrzymałego
tworzywa sztucznego

• Drewniana rama tapicerki
• 6 opcji koloru tapicerki
• Podłokietniki wykonane
z imitacji drewna

Wybierz kolor swojej szyny

RAL

Wszyskie kolory RAL dostępne do
Twojego wyboru.

Exclusive

• 9 opcji koloru i tkaniny
• Regulowane oparcie
• Podłokietniki wykonane z
orzecha włoskiego

ELASTYCZNA INSTALACJA, ELASTYCZNA KONSTRUKCJA!
Winda schodowa Alfa eliminuje bariery schodowe, zapewniając bezpieczny i
łatwy dostęp do pozostałych kondygnacji. Alfa została zaprojektowana do
montażu na schodach krętych, ze spocznikiem i również w sytuacji, gdy
wymagany jest dyskretny postój nieprzeszkadzający innym w korzystaniu ze
schodów. Płynna jazda, wygoda i niezawodność; krzesła schodowe Alfa
wyposażone są w podwójny system szynowy, zapewniając zarówno
wytrzymałość, stabilność i trwałość.
Alfa jest łatwa w obsłudze dzięki sterowaniu w podłokietniku i 2. dodatkowym
pilotom radiowym. Dzięki dokładnemu pomiarowi z wykorzystaniem
telemetrii, wszystkie nasze szyny są specjalnie dopasowane do dokładnej
specyfiki Waszych schodów. Wybierz tylko idealne kolory siedziska i szyny dla
Alfy, aby dopełnić aranżację wnętrza domu. Nasza winda schodowa zostanie
zainstalowana z najlepszą wydajnością w branży.

Alfa Exclusive
- dla najbardziej wymagających
Siedzisko, oparcie i podłokietniki wykonane
——
ze szlachetnego orzecha włoskiego
9 indywidualnych kolorów najwyższej jakości
——
tkanin dostępnych by spersonalizować
tapicerkę w Twoim krzesełku
——
System szyny jezdnej może być
pomalowany w dowolnym kolorze RAL
aby dopełnić aranżację wnętrza
Dopasowane oparcie dostarczy jeszcze
——
większy komfort podczas jazdy

Siedzisko i oparcie oraz podłokietniki
wykonane są ręcznie ze szlachetnego
drewna orzechowego

Zaokrąglona krawędź siedziska i wysokiej
jakości tkaniny plecione

Szczegółowo i ręcznie wykonane podłokietniki
ze zintegrowanymi dźwigniami

Najwyższej jakości projekt i wykonanie
dzięki profesjonalnemu kunsztowi

9 różnych kolorów siedzisk z tkanin wykonanych ze
sztucznej skóry (AL) lub plecionych (WT):

Oliwkowy (WT)

Granitowy(WT)

Bordowy (WT)

Bazaltowy (AL)

Burgundowy (AL)

Mocha (AL)

Kremowy (AL)

Marmurowy (WT)

Kość słoniowa (WT)

Ekskluzywne materiały sprawiają, że krzesło schodowe
jest wysokiej klasy trwałym meblem do Twojego domu

Alfa Premium
- poznaj wersję premium
Drewniane siedzisko i oparcie, dostępne
——
w 2 różnych tonach drewna
——
6 kolorów tkanin dostepnych w celu
spersonalizowania tapicerki Twojego
krzesła
Górna powierzchnia podłokietników
——
wykonana z imitacji drewna
System szyny jezdnej może być
——
pomalowany w dowolnym kolorze RAL
aby dopełnić aranżację wnętrza

Obicie siedziska i oparcia dostępne
w 2 różnych tonach drewna

Zaokrąglona krawędź siedziska zapewnia
optymalny komfort podczas jazdy

Podłokietnik wykonany z imitacji drewna idealnie pasuje
do drewnianej tonacji siedziska i oparcia

Alfaa oznacza solidną funkcjonalność i
wyrafinowaną estetykę

Wybrane kolory siedzeń można
idealnie łączyć z różnymi kolorami drewna

Dostępnych jest 6 różnych kolorów
tkanin siedzeń ze sztucznej skóry:

Morski
niebieski

Szmaragdowy
zielony

Biała perła

Orzechowy brąz

Rubinowa
czerwień

Szafranowy żółty

2 różne tony koloru
drewna można
łączyć z wybranymi
kolorami siedzeń:
Ciemny brąz

Jasny brąz

Alfa Classic
- pasuje do każdego gustu
Tapicerka z tkaniny, dostępna w 6
——
kolorach
Siedzisko i oparcie w całości obite
——
materiałem
System szyny jezdnej może być
——
pomalowany w dowolnym kolorze RAL
aby dopełnić aranżację wnętrza

Siedzisko i oparcie pokryte
tkaniną po obu stronach

Naciskając dźwignię, można w prosty sposób obrócić
krzesełko w kierunku wyjścia na stanowisku lądowania

Solidne podłokietniki zapewniają stabilne
podparcie dla całego ciała

Klasyczna linia Alfa to połączenie czystego designu i sprawdzonej
technologii

Komfort, wygoda i bezpieczeństwo to
najważniejsze priorytety Alfy

6 różnych kolorów tkanin siedziska dostępnych
do wyboru:

Niebieski

Zielony

Czerowny

Beżowy

Brązowy

Jasny szary
(wodoodporny)

Główne zalety
krzeseł schodowych Alfa
1

Cicha, stabilna i płynna jazda gwarantowana
przez smukły dwutorowy system szynowy

2

Duża różnorodność kolorów i wglądu
siedziska z podłokietnikami

3

Zmotoryzowany podnóżek jako opcja dla
wygodnego podnoszenia i opuszczania podnóżka

4

Zmotoryzowane obrotowe siedzisko jako opcja
dla łatwiejszego wysiadania na przystankach

5

Opcjonalnie szersze podłokietniki lub
regulowane pochylenie oparcia

6

Wygodna pozycja joysticka dla prostej
obsługi krzesełka
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Piloty sterowania dalekiego zasięgu na
częstotliwościach radiowych dla bezwawaryjnej
pracy
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Stojąca wersja siedziska dla bardzo wąskich
klatek schodowych lub ograniczonej mobilności
w kolanach i plecach
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10

Diagnostyka LED zapewniająca szybką i
zrozumiałą informację na temat stanu windy
Zwijany pas bezpieczeństwa i czujniki
bezpieczeństwa na krzesełku dla maksymalnego
bezpieczeństwa i spokoju osoby podróżującej
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Alfa - Specyfikacja Techniczna

Udźwig

130 kg (145 kg jako opcja)

Napęd

Zębatkowy

Silnik

24V DC, jazda na baterii

Kąt nachylenia

0 - 52°

Prędkość jazdy

0,06 - 0,12 m/s

Max. długość szyny

35 metrów

Poziom głośności

poniżej 50dB

Temperatura zakresu pracy

+45°C do -15°C

Zasilanie

1x230V / 50-60Hz

Certyfikat

TÜV dla potwierdzenia EN 81-41
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Main advantages of XY

6

——XXX
——XXX
——XXX

5

7

Easy upstairs!
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Razem dostarczamy dostępność!
Po więcej informacji prosimy o kontakt:

Platformy schodowe

Krzesła schodowe
Platformy pionowe
Schodołazy

Podnośniki basenowe

Oficjalny przedstawiciel w Polsce:
Lift Plus PL
ul. Strażacka 33, 42-263 Wrzosowa
tel: +34 314 03 10, email: biuro@liftplus.pl

