STOLTRAPPHISS - 600

Stoltrapphiss 600 - de
Modern design, med en mängd innovativa funktioner
för raka trappor

En praktisk lösning Livet är lite bättre när du ges möjlighet att göra sådant du alltid har gjort. Alltifrån att umgås obehindrat
med dina barnbarn, till att ta väl hand om dina gäster. Den erfarenhet vi har av bostadsanpassningar är
att de flesta kunder verkligen brukar uppskatta resultatet av våra lösningar.
Varför? Vi låter dig leva som du alltid gjort.
Utformning
Stoltrapphiss 600 upprätthåller såväl kvalitet som tillförlitlighet och säkerhet. Modellen tar ett helhetsgrepp på
sådant som är viktigt för dig som användare och vår modell
600 erbjuder fler anpassade alternativ än någon annan
trapphiss på marknaden. Vilket innebär att den på flera sätt
kan skräddarsys för att passa inredningen i ditt hem.
Flexibilitet
Välj en elegant vinyl- eller tygstol och lägg till en modern
mörk eller ljus träram - det är upp till dig. Det viktiga att
komma ihåg är att du har kontroll och styr utförandet på
din lösning, och vi kan lova dig flexibilitet rakt igenom.
Användning
Som alla våra hissar, står säkerhet i fokus och när du är på
toppen av trappan är det viktigt att kunna gå av-och på stolen så säkert som möjligt. Den manuellt vridbara stolsitsen
vänder sisten för enkel åtkomst, elektriskt vridbar (tillval).

Installation
Med våra montörer går det snabbt och enkelt att komma
igång, vi har mångårigt kunnande med oss då vi besöker
dig. Vi arbetar för minsta möjliga störning för dig och ditt
hem, och våra skenor är monterade på trappan och inte på
väggen. Detta säkerställer att du har en trapphiss installerad
snabbt, enkelt och med minimalt krångel och besvär.

esignad för dig.
Komfortabel sittplats
med stoppade dynor

Hissen körs när armstöden är nedfällda

Påslagningsknapp
Manöverknapp
Säkerhetsbälte
En sensor i sitsen
känner av när man
sitter i stolen

Knapp för elektriskt
upp- och nedfällbar
fotplatta (tillval)
Spakar för manuell
vridning av stol
Elektriskt vridbar (tillval)

Fotstöd, sittplatta och
armstöd kan fällas upp
när inte stolen används
för att erhålla större
utrymme
Klämskyddskanter
runt fotplattan

Kontakta Partille Hiss, så kommer vi och besöker dig i hemmet för en kostnadsfri konsultation. Vi
kommer att lyssna på dina behov, svara på dina frågor och ge ett lämpligt installationsförslag, utan
köptvång.
Om du väljer att gå vidare, kommer vi att mäta din trappa med senaste teknik för att installera din
stoltrapphiss, och ge dig möjligheter till ett mer givande liv.

Tyg och färger.
Vi förstår hur mycket du värdesätter utseendet på ditt hem, det är därför vi erbjuder ett
urval av klädsel i olika färgalternativ. Med fler klädselalternativ kan Starla skräddarsys
för att passa inredningen i ditt hem.”

Tillval
Grön

Vinyl
Röd

Beige

Brun

Ljust trä

Mörkt trä

Färger på räls

Aluminium
standard

Guldeloxerad
tillval

Dessa stoltyper erbjudes som tillval

Solus

Sofia

Ögärdesvägen 10 B
433 30 Partille
Tel. +46 (0)31-442250

Siena

Obs! Stoltrapphissarnas kontinuerliga utveckling gör att vi reserverar oss för tekniska förändringar.

Standard
Grå

Det omöjliga blir möjligt.

www.partillehiss.se
kundtjanst@partillehiss.se
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