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Sedačka Homeglide



Hlavní technické parametry

Prostředí instalace  vnitřní / venkovní 

Počet stanic  2 

Nosnost 125 kg / 146 kg (Extra) 

Úhel stoupaní do 53° 

Rychlost jízdy 0,12 m/s 

Možné doplňkové vybavení

•	 Venkovní instalace

•	 Automatické sklápění dolního konce dráhy

•	 Nepromokavý obal pro venkovní provedení

•	 HOMEGLIDE EXTRA s volitelným designem  a vyšší nosností.

Hlavní výhody

•	 Kvalitní a spolehlivý výrobek

•	 Velmi příznivá cena

•	 Provoz na baterie (plně funkční i při výpadku  

 proudu)

•	 Rychlá a bezprašná montáž

HOMEGLIDE je schodišťová sedačka pro 
přímá schodiště s velmi příznivou cenou 
a krátkým dodacím termínem.

Tento typ je určen do soukromých 
rodinných a bytových domů. Plo-
šiny je možné instalovat ve vnitř-
ním i venkovním prostředí.

Schodišťová sedačka HOMEGLIDE je možné instalovat ve vnitřním i venkov-
ním prostředí na přímá schodiště. Sedačka je určena pro instalace do bytů 
a rodinných domů hlavně pro seniory, kterým dělá problém chůze do schodů. 
Vlastní sedačka vyniká moderním designem, pevnou konstrukcí a  je vyba-
vena velmi spolehlivou a bezpečnou technologií. Profil jízdní dráhy je z elo-
xovaného hliníkového profilu, který se připevňuje na schodiště. K sedačce je 
možné objednat automatický sklopný profil dráhy, který umožňuje instalaci 
v blízkosti dveří v dolní stanici tak, aby byl umožněn volný průchod.

Nejlepší poměr kvality za dobrou cenu

HomeGlide Outdoor

Sedačka konstruovaná pro instalace na venkovní schodiště.
Vysoká odolnost proti povětrnostním vlivům a plný provoz 
i za velmi nízkých teplot.

Standardní provedení:

•	 sklopné sedátko šíře 422 mm - područky i podnožka

•	 bezpečnostní pás

•	 hliníková kolejnice

•	 dálkové ovládání

•	 provoz na baterie

•	 venkovní krycí vak

Automatický sklopný konec

Sedačku HomeGlide je možné dodat s elektrickým sklopným 
koncem jízdní dráhy. Sklopný konec je řešením v případě, že 
by jízdní dráha tvořila překážku v dolní části schodiště. Pří-
kladem jsou dveře vedle schodiště. Prostřednictvím dálko-
vého ovladače se dolní část kolejnice tiše sklopí a dveře tak 
zůstávají dále průchozí.

HomeGlide Extra

Elegantní sedačka s nejnovějšími designovými prvky 
a množstvím volitelných hi-tech funkcí.

•	 sklopné sedátko šíře 585 mm

•	 podnožka se sklápí spolu se sedátkem

•	 výběr z šesti barev čalounění

•	 automatické (elektrické) otáčení sedačky v horní stanici

•	 nastavitelná výška sedáku

•	 zvýšená nosnost až na 146Kg

•	 automaticky sklopný konec dráhy

HoMeGLIDe


