κινούμαι με άνεση
απολαμβάνω το
χώρο μου

Λύσεις προσβασιμότητας

freeSTAIR με κάθισμα
Το σύστημα freeSTAIR με κάθισμα έχει σχεδιαστεί ειδικά για να βοηθήσει τους χρήστες όλων
των ηλικιών που αντιμετωπίζουν δυσκολία ανάβασης σε σκάλες. Κατασκευάζεται κατά παραγγελία
για κάθε μεμονωμένη εφαρμογή, ώστε να μπορεί να τοποθετηθεί σε οποιαδήποτε εσωτερική ή
εξωτερική σκάλα. Το σύστημα freeSTAIR με κάθισμα της KLEEMANN είναι διαθέσιμο σε ποικίλους
τύπους, παρέχοντας λύσεις που καλύπτουν τις ανάγκες κάθε χρήστη.

Γιατί να επιλέξετε συστήματα KLEEMANN
freeSTAIR με κάθισμα:
• Σχεδιασμένα για μέγιστη ασφάλεια και άνεση
• Προσιτά και αξιόπιστα με χαμηλό κόστος λειτουργίας και απαιτήσεις συντήρησης
• Ευέλικτα με πολλαπλές λύσεις τοποθέτησης οδηγών
• Ελάχιστος απαιτούμενος χώρος εγκατάστασης και αναδιπλούμενο κάθισμα
για εξοικονόμηση χώρου
• Εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση χωρίς προβλήματα
• Πλήρης συμμόρφωση στις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας

A130

Το Α130 είναι το πιο οικονομικό μοντέλο
της οικογένειας freeSTAIR με κάθισμα.
Με εύκολη εγκατάσταση και γρήγορους
χρόνους παράδοσης, αποτελεί μια
οικονομική και ιδιαίτερα αξιόπιστη λύση
για ευθύγραμμα κλιμακοστάσια.

κύρια χαρακτηριστικά
127

ευθύγραμμο
εσωτερική/
ωφέλιμο
κλιμακοστάσιο εξωτερική χρήση βάρος (Kg)

27-550

κλίση
(μοίρες)

A180

KSL200

Σχεδιασμένο για κλιμακοστάσια με κούρμπες ή
αλλαγή κλίσης το A180 μπορεί να τοποθετηθεί
εύκολα και χωρίς αλλαγές στον εσωτερικό χώρο
του σπιτιού σας.

Το KSL200 είναι η ιδανική λύση για ευθύγραμμα ή
κυκλικά κλιμακοστάσια με κλίση μέχρι και 70ο μοίρες.
Με δυνατότητα εγκατάστασης σε εσωτερικό, εξωτερικό
χώρο και πολλαπλές δυνατότητες στον τρόπο στήριξης
της οδήγησης, αποτελεί την πιο ευέλικτη λύση της
σειράς freeSTAIR με κάθισμα.

Προσιτό και αξιόπιστο με σύστημα διάγνωσης
σφαλμάτων προσφέρει μια άνετη και αξιόπιστη
μεταφορά.

κύρια χαρακτηριστικά

κύρια χαρακτηριστικά
120

ευθύγραμμο κυκλική
κλιμακοστάσιο σκάλα

εσωτερική
χρήση

ωφέλιμο
βάρος (Kg)

0-580

130

κλίση
(μοίρες)

ευθύγραμμο κυκλική
κλιμακοστάσιο σκάλα

Τ80 Stairlift

Με δυνατότητα εγκατάστασης σε εσωτερικό
και εξωτερικό χώρο, το T80 Stairlift
αποτελεί τη λύση για ωφέλιμα φορτία μέχρι
και 225kg, ανεξάρτητα από την κλίση.
Χάρη στο μοναδικό σύστημα κίνησης,
λειτουργεί αξιόπιστα και εξαιρετικά ομαλά
χωρίς να απαιτείται λίπανση σε όλο το
σύστημα οδήγησης.
Έχοντας κοινό σύστημα μετάδοσης της
κίνησης και οδηγούς με την T80 Πλατφόρμα,
μελλοντικά και εφόσον κριθεί αναγκαίο,
μπορεί να χρησιμοποιηθεί η ίδια οδήγηση
για την τοποθέτηση πλατφόρμας.

κύρια χαρακτηριστικά
225

ευθύγραμμο
κυκλική
εσωτερική/
ωφέλιμο
κλιμακοστάσιο σκάλα εξωτερική χρήση βάρος (Kg)

0-600

κλίση
(μοίρες)

εσωτερική/
ωφέλιμο
εξωτερική χρήση βάρος (Kg)

0-70 0

κλίση
(μοίρες)

freeSTAIR
με κάθισμα
Tεχνικά χαρακτηριστικά

Επιλογές χρωμάτων *

ΜΟΝΤΈΛΟ

A130

A180

KSL200

T80 Stairlift

Τύπος

Ευθύ

Ευθύ /
Κυκλικό

Ευθύ /
Κυκλικό

Ευθύ /
Κυκλικό

Ωφέλιμο φορτίο (Kg)

127

120

130

225

Εσωτερική /
Εξωτερική

Εσωτερική

Εσωτερική /
Εξωτερική

Εσωτερική /
Εξωτερική

2 Στάσεις

4 Στάσεις

4 Στάσεις

4 Στάσεις

0,1

0,1

0,1

0,1

27-55

0-58

0-70

0-60

Επαναφορτιζόμενες
μπαταρίες

Επαναφορτιζόμενες
μπαταρίες

Επαναφορτιζόμενες
μπαταρίες

Επαναφορτιζόμενες
μπαταρίες

800

900

900

900

24V DC/0,25kW

24V DC/0,375kW

24V DC/0,35kW

24V DC/0,55kW

Έγκατάσταση
Μέγιστη διαδρομή - στάσεις
Μέγιστη ταχύτητα (m/s)
Κλίση (μοίρες)
Παροχή ρεύματος
Απαιτούμενο πλάτος
κλιμακοστασίου (mm)
Ισχύς κινητήρα

Σχεδιασμός, εργονομία και ασφάλεια

9002

1001

A130

A180

KSL200

T80 Stairlift

Έπιλογή ταπετσαρίας καθίσματος

-

-

✓

✓

Έπιλογή RAL χρώματος για ράγα

-

-

✓

✓

Διάφορα μεγέθη καθίσματος

✓

✓

✓

-

Έφαρμογή σε κυκλικά κλιμακοστάσια

-

✓

✓

✓

Αυτόματη περιστροφή καθίσματος

0

0

-

-

Κάθισμα με αναδιπλούμενους βραχίονες

✓

✓

✓

✓

Αναδιπλούμενο υποπόδιο

✓

✓

✓

✓

Λειτουργία με τηλεχειριστήριο

✓

✓

✓

✓

Αισθητήρες ασφαλείας
για ανίχνευση εμποδίων

✓

✓

✓

✓

Ζώνη ασφαλείας

✓

✓

✓

✓

Χρήση μπαταρίας σε περίπτωση
διακοπής ρεύματος

✓

✓

✓

✓

Κομβίο έκτακτης ανάγκης

✓

✓

✓

✓

ΜΟΝΤΈΛΟ

RAL χρώματα για ράγες

ΣΧΈΔΙΑΣΜΟΣ

1013

8011

7032

1015

8022

Xρώματα ταπετσαρίας καθισμάτων

ΈΡΓΟΝΟΜΙΑ

009120

008726

008730

008719

ΑΣΦΑΛΈΙΑ

✓ διαθέσιμο | 0 προαιρετικό | - μη διαθέσιμο

* Οι παραπάνω επιλογές χρωμάτων είναι
διαθέσιμες μόνο για το KSL 200
008728

008716

freeSTAIR για αμαξίδιο
V65

Το freeSTAIR για αμαξίδια έχει σχεδιαστεί για να επιτρέπει στους χρήστες να κινούνται με αυτονομία,
ασφάλεια και άνεση, προσφέροντας πρόσβαση σε οποιοδήποτε κτίριο όπου η εγκατάσταση ή η χρήση
ενός συμβατικού ανελκυστήρα δεν είναι δυνατή.
Το σύστημα μπορεί να εγκατασταθεί τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς χώρους και να
τοποθετηθεί είτε στον τοίχο είτε στο δάπεδο. Είναι η ιδανική λύση για δημόσιους και ιδιωτικούς
χώρους.

H πλατφόρμα V65 είναι η οικονομική λύση
για ευθύγραμμα ή κυκλικά κλιμακοστάσια
με μεταβαλλόμενη κλίση.
Με τη χρήση επαναφορτιζόμενων μπαταριών
εγγυάται ομαλή και ασφαλή λειτουργία
με χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση.

Γιατί να επιλέξετε συστήματα KLEEMANN freeSTAIR για αμαξίδιο
•
•
•
•
•

Ευέλικτα, με πολλαπλές λύσεις τοποθέτησης οδηγών
Ευρεία γκάμα διαστάσεων της πλατφόρμας
Στιβαρή κατασκευή
Ελάχιστες απαιτήσεις χώρου και συντήρησης
Εγκατάσταση σε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο

300

• Πλήρης συμμόρφωση στις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας
ευθύγραμμο κυκλική
κλιμακοστάσιο σκάλα

V64

Delta

Με σχεδίαση που εξασφαλίζει μέγιστη αντοχή και
απόδοση ακόμα και σε αντίξοες συνθήκες, είναι
κατάλληλη τόσο για εσωτερική όσο και για
εξωτερική εγκατάσταση.

Χάρη στον κομψό και φιλικό προς το χρήστη
σχεδιασμό, ταιριάζει σε κάθε περιβάλλον
βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής των χρηστών,
ενώ καταλαμβάνει ελάχιστο χώρο, λόγω του
εξαιρετικά λεπτού και συμπαγούς σχεδιασμού της.

κύρια χαρακτηριστικά

κύρια χαρακτηριστικά

Εύκολη στη χρήση, η πλατφόρμα V64 είναι μια
οικονομική λύση για ευθύγραμμα κλιμακοστάσια
και ωφέλιμο φορτίο μέχρι 300kg, που εγγυάται
την προσβασιμότητα με αξιοπιστία και ασφάλεια.

300

ευθύγραμμο
εσωτερική/
ωφέλιμο
κλιμακοστάσιο εξωτερική χρήση βάρος (Kg)

Η πλατφόρμα Delta είναι η ιδανική λύση για
εύκολη πρόσβαση σε ευθύγραμμα κλιμακοστάσια
εσωτερικού και εξωτερικού χώρου.

225
7-500

κλίση
(μοίρες)

ευθύγραμμο
εσωτερική/
ωφέλιμο
κλιμακοστάσιο εξωτερική χρήση βάρος (Kg)

0-520

κλίση
(μοίρες)

εσωτερική/
ωφέλιμο
εξωτερική χρήση βάρος (Kg)

0-500

κλίση
(μοίρες)

freeSTAIR
για αμαξίδιο

T80 Platform

H πλατφόρμα T80 είναι ιδανική για μεγάλα
φορτία μέχρι και 300kg, ανεξάρτητα από την
κλίση του κλιμακοστασίου.

Tεχνικά χαρακτηριστικά

Διαθέτει πολύ ευέλικτο σύστημα στερέωσης
και ένα ευρύ φάσμα επιλογών εξοπλισμού.
Χάρη στο μοναδικό σύστημα κίνησης,
η πλατφόρμα T80 κινείται αξιόπιστα και
εξαιρετικά ομαλά, προσφέροντας λύσεις
ακόμα και στα πιο απαιτητικά κλιμακοστάσια.

κύρια χαρακτηριστικά

ευθύγραμμο
κλιμακοστάσιο

300

ωφέλιμο
βάρος (Kg)

κυκλική
σκάλα

εσωτερική/
εξωτερική χρήση

ΜΟΝΤΈΛΟ

V64

V65

DELTA

T80

T100

Τύπος

Ευθύ

Ευθύ / Κυκλικό

Ευθύ

Ευθύ / Κυκλικό

Ευθύ

Ωφέλιμο φορτίο (Kg)

300

300

225 (300 optional)

300

300

Έγκατάσταση

Εσωτερική /
Εξωτερική

Εσωτερική /
Εξωτερική

Εσωτερική /
Εξωτερική

Εσωτερική /
Εξωτερική

Εσωτερική /
Εξωτερική

Κλίση (μοίρες)

7 - 50

0 - 45

0 - 52

0 - 60

15 - 45

830x700 ή
1050x770 με
ανεξάρτητους ή
ανασυρόμενους
βραχίονες
1250x800 ή μόνο
με ανεξάρτητους
βραχίονες

830x700 ή
1050x770 με
ανεξάρτητους ή
ανασυρόμενους
βραχίονες
1250x800 ή μόνο
με ανεξάρτητους
βραχίονες

700x750, 750x850,
800x900, 800x1000
Δυνατότητα ειδικών
διαστάσεων μέχρι
900x1400

680x840, 700x900,
750x1000,
800x1000
Δυνατότητα ειδικών
διαστάσεων μέχρι
900x1200

750x1000
ή 800x1000
Δυνατότητα ειδικών
διαστάσεων μέχρι
900x1500

Χρώματα

Πλατφόρμα:
RAL 9018
Οδηγός: RAL 9005

Πλατφόρμα:
RAL 9018
Οδηγός: RAL 9005

Πλατφόρμα:
RAL 7035
Οδηγός: RAL 9007

RAL
7032/7047/8022
9002/9006/9007

RAL 7047/8022/
9002/9007

Ισχύς κινητήρα

220V AC / 0,75kW

24V DC / 1kW

24 V battery driven

24V DC / 0,42kW

24V DC / 0,42kW

Μέγιστη
ταχύτητα (m/s)

0,07

0,13

0,12

0,15

0,08

0-600

Διαστάσεις
πλατφόρμας
(mm)

κλίση
(μοίρες)

T100 Platform

H πλατφόρμα T100 προορίζεται για χρήση
σε ευθύγραμμα κλιμακοστάσια, τόσο σε εσωτερικό
όσο και σε εξωτερικό χώρο.
Με μέγιστες διαστάσεις πλατφόρμας 900x1500,
το ανθεκτικό σύστημα κίνησης μπορεί να μεταφέρει
με ευκολία φορτία βάρους μέχρι 300kg

κύρια χαρακτηριστικά
300

ευθύγραμμη εσωτερική/
εξωτερική
σκάλα
χρήση

ωφέλιμο
βάρος (Kg)

15-450

κλίση
(μοίρες)

Συστήματα
ασφαλείας

Έναρμονισμένο με

Αρπάγη - Χειριστήριο Αρπάγη - Χειριστήριο Αρπάγη - Χειριστήριο Αρπάγη - Χειριστήριο Αρπάγη - Χειριστήριο
«Hold to run»
«Hold to run»
«Hold to run»
«Hold to run»
«Hold to run»
Οδηγία Μηχανών
2006 / 42 /
EC Δήλωση
Συμμόρφωσης ΕΚ

Οδηγία Μηχανών
2006 / 42 /
EC Δήλωση
Συμμόρφωσης ΕΚ

Οδηγία Μηχανών
2006 / 42 /
EC Πιστοποιητικό
Εξέτασης Τύπου

Οδηγία Μηχανών
2006 /42 /
EC Πιστοποιητικό
Εξέτασης Τύπου

Οδηγία Μηχανών
2006 / 42 /
EC Πιστοποιητικό
Εξέτασης Τύπου

freeSTAIR

freeSTAIR
για αμαξίδιο

κατακόρυφης μεταφοράς

Tεχνικά χαρακτηριστικά
ΜΟΝΤΈΛΟ

V64

V65

Delta

T80 Platform

T100 Platform

ΣΧΈΔΙΑΣΜΟΣ
Έπιλογή χρώματος για πλατφόρμα

-

-

✓

✓

✓

Έπιλογή RAL χρώματος για οδήγηση

-

-

✓

✓

✓

Έφαρμογή σε κλιμακοστάσια με γωνίες
ή αλλαγή κλίσης

-

✓

-

✓

-

Δυνατότητα ανοξείδωτης κατασκευής
πλατφόρμας

-

-

-

✓

✓

Δυνατότητα ανοξείδωτης κατασκευής
οδήγησης

-

-

✓

✓

✓

Το freeSTAIR σύστημα κατακόρυφης μεταφοράς
(Vertiplat) είναι ένα υδραυλικό σύστημα ανύψωσης
που έχει σχεδιαστεί για χρήστες με περιορισμένη
κινητικότητα, επιτρέποντας την πρόσβαση σε κτίρια
όπου δεν είναι δυνατή η εγκατάσταση ή λειτουργία
ανελκυστήρα.
Πρόκειται για την οικονομικότερη λύση κάθετης
μεταφοράς έως και 7 μέτρα. Το σύστημα απαιτεί
ελάχιστο χώρο, καθιστώντας την ιδανική λύση τόσο
για εσωτερικές όσο και για εξωτερικές εφαρμογές.
Διατίθεται σε 2 εκδόσεις
1. Απλή πλατφόρμα ανοιχτού τύπου με στηθαία ύψους

1100mm και καλύψεις με λαμαρίνα βαμμένη σε RAL
ή plexiglass

2. Θάλαμος αλουμινίου σε RAL 9016 και 7001 με

ΈΡΓΟΝΟΜΙΑ
Αναδιπλούμενη πλατφόρμα

✓

✓

✓

✓

✓

Κάθισμα σε πλατφόρμα

✓

✓

✓

✓

✓

Χειριστήριο λειτουργίας
της πλατφόρμας από συνοδό

✓

✓

-

✓

✓

Αισθητήρες ασφαλείας
για ανίχνευση εμποδίων

✓

✓

✓

✓

✓

Αντιολισθητικό δάπεδο

✓

✓

✓

✓

✓

Λειτουργία με επαναφορτιζόμενη μπαταρία

-

✓

✓

✓

✓

Κομβίο έκτακτης ανάγκης (Emergency Stop)

✓

✓

✓

✓

✓

ΑΣΦΑΛΈΙΑ

καλύψεις από πολυκαρβονικό και plexiglass

Tεχνικά χαρακτηριστικά
ΜΟΝΤΈΛΟ
Ωφέλιμο φορτίο (Kg)
Μέγιστη ολική διαδρομή (m)

✓ διαθέσιμο | - μη διαθέσιμο

Vertiplat
300
7

Μέγιστη ταχύτητα (m/s)

0,10

Έλάχιστο βάθος
πυθμένα (mm)

120

Παροχή ρεύματος

Μονοφασικό ή
τριφασικό 50/60 Hz

Έναρμονισμένο με

Οδηγία Μηχανών
2006/42/ΕΚ

κύρια χαρακτηριστικά
300

7

ωφέλιμο
βάρος (Kg)

μέγιστη
διαδρομή (m)

Ιδιαίτερες λύσεις

Υπηρεσίες
Συνάντηση στο χώρο σας για ακριβείς
μετρήσεις και σχεδιασμό

MS01

Σχεδιασμένο και κατασκευασμένο για
ευθύγραμμα κλιμακοστάσια το MS01
αποτελεί μια απλή και οικονομική λύση
προσβασιμότητας.
Κατάλληλο για εσωτερικούς χώρους
εγγυάται την εύκολη και ασφαλή
μεταφορά αναπηρικών αμαξιδίων
με παρουσία συνοδού.

Στόχος μας είναι να βρούμε την καλύτερη λύση για εσάς. Παρέχουμε δωρεάν
επίσκεψη στο χώρο σας, για την ακριβή αποτύπωση του κλιμακοστασίου ώστε
να σας προσφέρουμε ένα προϊόν ακριβώς στα μέτρα σας.

Ασφαλής και γρήγορη τοποθέτηση
Η τοποθέτηση των συστημάτων γίνεται από άρτια εκπαιδευμένους
εγκαταστάτες με ταχύτητα και συνέπεια. Παραδίδεται πλήρης τεχνικός
φάκελος και παρέχονται οδηγίες λειτουργίας.

Διατήρηση σωστής λειτουργίας
μέσω τακτικής συντήρησης
Η επιμελής συντήρηση είναι ζωτικής σημασίας για την πολύχρονη και
αδιάλειπτη λειτουργία του συστήματός σας και για αυτό σας συνιστούμε
να συνάψετε συμβόλαιο που εγγυάται τακτική συντήρηση.

Επίσκεψη για δοκιμή
Επικοινωνήστε μαζί μας για μια συνάντηση στην έκθεσή μας.
Οι έμπειροι μηχανικοί μας θα σας βοηθήσουν να επιλέξετε
την κατάλληλη λύση για εσάς.

PL01

Το PL01 παρέχει αυτονομία στη
χρήση πισίνας από άτομα με κινητικά
προβλήματα και δεν απαιτεί εγκατάσταση
κάτω από το νερό.
Λειτουργεί μόνο με την πίεση του νερού
χωρίς ηλεκτρική εγκατάσταση ή χρήση
μπαταρίας.

ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ ΕΔΩ

ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ ΤΩΡΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ!

Βενιζέλου 42, Καβάλα, Τ.Κ. 65403

2510 831168

info@kafetzisanelkystires.gr

