
HomeGlide-tuolihissi 
KAIKKIIN SUORIIN PORTAISIIN

Access BDD on Euroopan johtava 
tuolihissien, lavahissien ja kotihissien valmistaja.

KOTI HISSI 



HomeGlide-tuolihissi
KAIKKIIN SUORIIN PORTAISIIN

HomeGlide-tuolihissi sopii kaikkiin suoriin portaisiin niin sisä- kuin 
ulkotiloissa. Lisävarusteiden ansiosta tuolihissi voidaan asentaa myös 
tilankäytöllisesti vaativiin kohteisiin. HomeGlide ja HomeGlide Extra 
kiinnitetään porraspintoihin, joten hankalia seinäkiinnityksiä ei tarvita. 
Asennus valmistuu yhdessä päivässä aiheuttamatta häiriötä.

Tuolihissi kulkee sulavasti alumiinijohdetta pitkin. Se on viehättävä, tyylikäs ja huomaamaton 
lisävaruste kotiisi. Uusinta tekniikkaa hyödyntävä HomeGlide-tuolihissi voidaan asentaa kaikkiin 
suoriin portaisiin, vaikka niillä olisi leveyttä ainoastaan 740 mm.
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Sinua varten
Ylelliset ja laadukkaat pehmusteet tekevät istuimesta 
tukevan ja mukavan. Istuimen neutraali, sisalin 
sävyinen päällys sointuu kotiin kuin kotiin. Päällys 
on paloturvallinen, hylkii nesteitä ja on vaivaton pitää 
puhtaana. HomeGlide-tuolihissin helppokäyttöinen 
ohjain on irrotettavissa luvattoman käytön estämiseksi.

Pienikokoinen ja huomaamaton
Rakenteeltaan yksinkertainen ja vankka HomeGlide 
poistaa kodin liikuntarajoituksen. Kauko-ohjainten 
ansiosta HomeGlide-tuolihissin voi pysäköidä 
portaikon ylä- tai alatasanteelle tilanteen mukaan. 
Kun tuolihissiä ei tarvita, sen istuimen voi taittaa 
pois tieltä millä tahansa tasanteella. Taitettuna 
sen ulkonema seinästä on vain 380 mm, joten 
se ei rajoita perheenjäsenten kulkua portaissa.

Turvallinen
Turvallisuutesi on meille ensiarvoisen tärkeää. 
HomeGlide-tuolihissi on varmennettu konedirektiivin 
2006/42/EY ja standardin SFS-EN 81-40 mukaisesti. 
Kelautuva turvavyö pitää matkustajan tukevasti 
paikallaan ajon aikana. Jos tuolihissi kohtaa esteen, 
ajoyksikön turvareunat pysäyttävät sen turvallisesti. 
Tuolihissi on akkukäyttöinen, joten se toimii myös 
sähkökatkon aikana.
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HomeGliden 
alumiinijohde vie 
vähän tilaa ja näyttää 
nykyaikaiselta 
ja siistiltä.
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HomeGlide on aivan mahtava! Minun oli tosi vaikeaa 
kavuta portaita, mutta nyt kun voin istua mukavasti 
tuolihississä, ongelmani on ratkaistu.
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Istuimen mukana taittuva jalkatuki

HomeGlide Extran vakiovarusteena on 
istuimeen kytketty jalkatuki. Sen ansiosta 
tuoli on vaivatonta taittaa auki ja takaisin 
säilytysasentoon.

Runsaasti valinnanvaraa

Laadullisten parannustensa lisäksi HomeGlide 
Extra tarjoaa laajemman värivalikoiman 
istuimen päällyksiin. Valitse kotisi tyyliin 
ja sisustukseen sopiva kangas- tai vinyyli-
päällyste.

Ergonomisesti muotoiltu istuin

HomeGlide Extrassa on asiantuntijoiden 
suunnittelema ergonominen istuin, joka 
tukee istujan asentoa ja on samalla mukavan 
tuntuinen.

Turvallisuus

Tuolihissin käytön pitää tuntua turvalliselta. 
HomeGlide Extrassa on kelautuva turvavyö, 
ja siihen voidaan asentaa kaarevat käsituet, 
jotka auttavat istumaan tuolihississä vakaasti. 
Vaihtoehtoisesti voit valita suorat käsituet, 
jos ne ovat enemmän mieleesi.

HomeGlide Extra -tuolihissi
USEITA VAIHTOEHTOJA JA LISÄOMINAISUUKSIA

HomeGlide Extra sisältää samat ominaisuudet ja hyödyt kuin vakiomalli. 
Extra-malliin on saatavilla myös lisäominaisuuksia ja laajempi valikoima 
istuimen päällyksiä, joiden joukosta varmasti löydät oikean vaihtoehdon 
kotiisi. HomeGlide Extra yhdistää tyylikkään muotoilun huipputekniseen 
toiminnallisuuteen, joka sopii mihin tahansa suoriin portaisiin.
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HomeGlide Extran 
vakiovarusteena on istuimen 
mukana taittuva jalkatuki.
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Johteeseen voidaan asentaa automaattisesti 
taittuva alaosa lisävarusteena. Se sopii erityisesti 
kohteisiin, joissa vakiojohde muodostaisi portaiden 
alatasanteella risteävälle käytävälle kulkuesteen. 
Kun tuolihissi siirtyy ylätasanteelle, johteen alaosa 
taittuu pois tieltä jättäen alatasanteen vapaaksi.

Vakioasennuksena HomeGlide pystyy kantamaan 
enintään 125 kg. Lisävarusteena on saatavilla 
vahvistettu versio, jonka kantavuus on 146 kg.

Automaattisesti taittuva johde Suurempi kantavuus
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Vakiovarusteet
MIELTYMYSTESI MUKAAN

HomeGlide-tuolihissi on ihanteellinen valinta kotiisi. Tämä sileäpintaista 
alumiinijohdetta pitkin kulkeva tuolihissi on asennettavissa lähes mihin 
tahansa suoriin portaisiin.

Liiku kotisi kaikissa kerroksissa 
mukavasti ja turvallisesti.
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Punainen

Tummanruskea

Harmaa

Beige

Punaruskea

Punainen

Vinyyli

Kangas

Päällys

Sisal

HomeGlide Extran lisävarusteet
VIELÄ ENEMMÄN VALINNANVARAA

Runsaampi valikoima istuinpäällyksiä ja toimintoja tekee 
HomeGlide Extrasta tyylikkään ja viehättävän lisän kotiisi.

Valitse kotisi tyyliin 
sopiva kangas- tai 
vinyylipäällys.
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Tuolin kääntöautomatiikka ja säädettävä istuinkorkeus

HomeGlide Extrassa on vakiovarusteena käsi-
käyttöisellä vivulla kääntyvä istuin. Lisävarusteena 
voit valita automaattisesti kääntyvän istuimen, joka 
toimii ylä- tai alatasanteella vaivattomasti ohjainta 
painamalla. Kun istuin on kääntynyt avoimista 
portaista porrastasanteen suuntaan, tuolihissistä 
voi nousta helposti ja turvallisesti. 

Istuinkorkeuden voit valita neljästä vaihtoehdosta, 
jotta saisit istuma-asennosta mahdollisimman 
mukavan. Jalkatuen korkeus lattiasta on vain 
97 mm, joten tuolihissin käyttö on vaivatonta 
ja siitä on helppo nousta pois.

Käsituet

Suorat Kaarevat
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Tekninen seloste
KORKEIMPIEN LAATUSTANDARDIEN MUKAINEN

Nopeus: Enintään 0,12 m/s

Koneiston tyyppi: Hammastankovälitys

Moottorin teho: 280 W

Kantavuus: Vakiona enintään 125 kg
Valinnaisena enintään 146 kg

Akut: 2 × 12 V, yhteensä 24 V

Hallintalaite: Ohjaustikku vakiona

Portaiden kaltevuus: 28°–53° (28°–45° jos kantavuus 146 kg)

Varmennus: Konedirektiivi 2006/42/EY 
SFS-EN 81-40

Automaattinen pysäytys: Kyllä

Jalkatuki: Kyllä

Kelautuva turvavyö: Kyllä

Tekniset ominaisuudet
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Access BDD:n tuotteiden vahvuudet:

• alansa johtavan yrityksen laaja kokemus

• turvallisuus ja luotettavuus

• uusimman tekniikan innovatiivinen soveltaminen

Yli 30-vuotinen historia 
ihmisten elämän 
helpottamiseksi niin  
yksityisissä kuin 
julkisissa tiloissa.

Tietoa Access BDD:stä
30 VUODEN KOKEMUS

Yli 30 vuoden ajan Access BDD on erikoistunut helpottamaan 
ihmisten elämää niin yksityisissä kuin julkisissakin tiloissa.

Tuolihissien, porraskaidehissien, kevythissien ja kotihissien kehittäjänä Access BDD uskoo, että liikkumis-
kykyyn ja -vapauteen pitää panostaa. Karttuneen tietämyksensä ja kokemuksensa avulla Access BDD 
valmistaa maailman edistyksellisimmät tuotteet liikkumisen esteiden ratkaisemiseksi.

Kaikki Access BDD:n tuotteet ovat monipuolisesti räätälöitävissä asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Voit olla 
varma siitä, että uusi hissi on saumattomasti sovitettavissa kotisi ja rakennuksen asettamiin ehtoihin. 

Laaja tekninen osaaminen on pohjana alan edistyneimmälle tuotekehitystyölle, joka noudattaa kaikkia 
asiaankuuluvia turvallisuusstandardeja. Tuotteet on suunniteltu asennettaviksi nopeasti ja mahdollisimman 
vähän häiriötä aiheuttaen.

HomeGlide on täydellinen lisävaruste mihin tahansa 
suoriin portaisiin. Sain tuolihissin asennuksen valmiiksi 
muutamassa tunnissa – asiakas oli onnensa kukkuloilla.



www.accessbdd.com

Access BDD:n maahantuoja Suomessa

Elotie 6
33470 Ylöjärvi

Puhelin: 010 328 5500
Sähköposti: myynti@kotihissi.fi

Huolto: 0400 658 711
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