
EstEEttömästi
PERILLE

FLOW X



Suunniteltu kuljettamaan vaivattomasti 
ja pehmeästi. Ammattitaidolla 
suunnitellut ajo-ominaisuudet tarjovat 
miellyttävän ja tasaisen ajonautinnon. 

Flow X porrashissi soveltuu 
vaivattomasti kaikkiin portaisiin ja 
tilaasäästävänä erityisen hyvin kapeisiin 
ja jyrkkiin portaisiin. Kiinnitykset 
tehdään portaisiin ja lattiaan, minkä 
ansiosta asennus voidaan toteuttaa 
ilman rakenteellisia muutoksia. 
Näin asennus tapahtuu nopeasti ja 
mahdollisimman pienin häiriöin.

Jatkuvan 
kEhitystyön 
yLLäPitäminEn 
On auttanut 
viimEistELEmään 
FLOW X:stä 
täydELLisimmän 
PORRashissin
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Siirtyminen Flow X hissillä ylös ja 
alas on minulle mukava ajonautinto. 
Liikkuminen on turvallista ja arkeni 
on kotona paljon helpompaa.”

“
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Flow X -porrashissi 
on suunniteltu ja 
testattu korkeimpien 
standardien 
(konedirektiivi 
2006/42 / EY ja EN 
81-40 mukaisesti. 
Flow X:n käsinojissa 
on useita hyödyllisiä 
ominaisuuksia. 
Ergonomisesti 
kapenevat käsinojat 
antavat paremman 
tuen. Tuolihissin 
molemmat käsinojat 
ovat avattavissa 
sivuttaissuunnassa, 
mahdollistaen 
siirtymisen hissiin 
esimerkiksi 
pyörätuolista.

Käsinnojissa on 
tunnistimet jotka 
estävät liikkumisen 
niiden ollessa 
väärässä asennossa. 
Turvallisuutta lisää 
hissiä käytettäessä 
turvavyö. Vyö 

on suunniteltu 
helppokäyttöisyyttä 
ajatellen ja toimii 
yksikätisesti. 
Tuolihissin 
värikoodattujen 
merkkivalojen avulla 
tiedät aina, että 
hissi toimii oikein.

Flow X on 
mahdollista varustaa 
sisäänrakennetulla 
hälytysjärjestelmällä. 
Hälytykset voidaan 
yhdistää vapaasti 
enintään kolmeen eri 
puhelinnumeroon.

mukavuus
Flow X on määritelmä 
premium luokan 
mukavuustasosta. 
Ergonomiset ja 
innovatiiviset 
yksityiskohdat 
on suunniteltu 
käyttäjää ajatellen. 
Selkänoja sekä 
istuin on suunniteltu 
kallistuksella, joka 
korkeussäädettävän 
istuimen ja jalkatuen 
kanssa edistää 
luonnollista ja mukavaa 
istuma-asentoa.

Sujuvamman 
arjen takia, Flow 
X voidaan taittaa 
automaattisesti kokoon 
napin painalluksella. 
Tämän ominaisuuden 
ansiosta voit nauttia 
käyttövalmiista 
ja helposta 
käyttökokemuksesta. 
Flow X tekee työn 
puolestasi.

Modernit ja laadukkaat 
materiaalivaihtoehdot 
tekevät Flow 
X hankinnasta 
monipuolisen. Valitse 
mieleisesi ja kotiisi 
sopivin vaihtoehto.

LuOtEttavuus
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Flow X on paras versio 
kaarevanportaan 
tuolihissistä. 
Pearson Lloydin 
suunnittelemana 
Flow X on saanut 
inspiraatiota 
nykyaikaisesta 
muotoilusta.

Flow X on 
ammattitaidon näyte 
ja voit olla varma että 
se istuu erinomaisesti 
myös sinun kotiisi 
moderniin. Toimitus 
sisältää nykyaikaisen 
tuolihissin, 
räätälöitynä 
sinun valitsemilla 
mekaanisilla 
lisävarusteilla jotka 

pysyvät elegantisti 
sovussa kokonaisuuden 
kanssa. Tuolihissi 
on kompakti ja sen 
reilun kokoisessa 
istuimessa on otettu 
huomioon mukavuus. 
Nauti sujuvasta 
ja turvallisesta 
ajosta, sillä ASL-
tekniikka pitää Flow 
X:n täydellisesti 
vaakasuorassa 
kääntyessään matkan 
aikana jyrkemissäkin 
käännöksissä.

ammattitaitO

Flow X on valmistettu uusinta 
tekniikkaa hyödyntäen ja se 
soveltuu kaikkiin porrastyyppeihin. 
Automaattinenkääntö- ja 
tasoitustekniikan (ASL) ansiosta Flow X 
voidaan asentaa jopa 610 mm kapeisiin 
portaikkoihin. Tämän ainutlaatuisen 
ominaisuuden ansiosta Flow X pystyy 
kääntymään liikkeellä ollessaan, mikä 
tekee siitä kaikkein muovautuvimman 
tuolihissin maailmassa.
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taitEttuna 
kasaan, FLOW X 
Ja kOmPOnEntit 
Pysyvät siististi 
POissa näkyvistä.
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asL
TEKNIIKKA
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Merkittävän ASL-tekniikan ansiosta 
Flow X voi tehdä useampaa asiaa 
samanaikaisesti. Tuoli voi kääntyä 
sivuttaissuunnassa,  samanaikaisesti 
pysyen vaakatasossa jopa hissin 
liikkuessa. Käännettäessä istuinta 
matkan aikana, pysyy käyttäjä aina 
turvallisimmassa ja mukavimmassa 
mahdollisessa asennossa.
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Istuin on aina oikeassa 
asennossa, jotta 
pääset kyytiin ja pois 
kyydistä turvallisesti.

Flow X kääntyy 
liikkeellä ollessaan. 
Tämä tarkoittaa, 
että hissin kyytiin 
pääseminen ja 
kyydistä poistuminen 
hissin kummassakin 
päässä on nopeaa ja 
helppoa. Portaikon 
yläpäässä istuin voi 
kääntyä poispäin 
avoimesta portaikosta, 
mikä mahdollistaa 
turvallisen poistumisen 
istuimelta. 

Jatkuvaa työskentelyä, 
jotta sinulta 
säästyisi aikaa ja 
saisit turvallisuutta 
ja mukavuutta.

ASL-tekniikka toimii 
hissin liikkuessa. 
Sen avulla vältät 
ylimääräiset 
pysähdykset ja 
kääntyvät liikkeet 
kyydin alussa, sen 
aikana ja lopussa. 
Tämä säästää aikaa 
ja tarjoaa lisää 
turvallisuutta ja 
mukavuutta. Hissi 
liikkuu yhtenevästi 
ja sulavasti, alusta 
loppuun.

Sisäkaarteen- tai 
ulkokaarteenkisko 
kapeimmille ja 
jyrkimmille portaille.

Niissäkin tapauksissa, 
joissa portaikko on 
kapea ja jyrkkä, Flow 
X voidaan asentaa 
matalammalle ja 
lähemmäs, kummalle 
tahansa puolelle 
portaikkoa. Hissistä 
aiheutuu vähemmän 
häiriötä, ja portaikko 
säilyy yhä muiden 
perheenjäsenten 
käytettävissä.

Ainutlaatuista 
tekniikkaa, jota löytyy 
vain Flow X mallista

Hyvinvointisi on meille 
tärkeää - kun valitset 
ASL-teknologian, 
jalkatuki siirtyy 
istuimen kanssa 
varmistaen, että jalkasi 
pysyvät luonnollisessa 
ja mukavassa 
asennossa lievittäen 
niveliin kohdistuvaa 
lisärasitusta. 
ASL-tekniikan 
ansiosta, kisko on 
mahdollista asentaa 
mahdollisimman 
matalalle, 
parhaimmillaan vain 
62 mm korkeuteen.
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vaihtOEhdOt
KysE oN 
siNusTA

Kun valitset Flow X-porrashissin, 
valitset parhaan vaihtoehdon 
portaillesi. Yhdellä huomaamattomalla 
Johdekiskolla Flow X voidaan räätälöidä 
sopimaan kaikkiin portaisiin. 
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Vakio pystysuora pysäköinti 
Vakio pysäköinti on täydellinen ratkaisu, 
jos portaiden lähellä on jokin este, kuten 
ovi. Laskeutuva pysäköinti vaatii vain 
175 mm tilaa alimmalta askelmalta.

Lyhyt pystysuora pysäköinti 
Jos alatasolla pysäköinti menee tiukaksi, voidaan 
pysäköinti tehdä Lyhyellä pystysuoralla, joka 
tarvitsee vain 100 mm tilaa alimmalta askelmalta.

Vaakasuora pysäköinti 
Jos portaikon alareunassa on ylimääräistä tilaa, 
vaakasuora jatko mahdollistaa sen, että Flow 
X voidaan pysäköidä kauammas portaista. 

Pysäköintikäännös 
Pysäköintikäännöksen ansiosta tuoli on mahdollista 
pysäköidä siististi pois portaikon tieltä. 

JOhdE

Stone Grey White Pale Brown Dark Brown

väRIt

RAL 7030 RAL 9002 RAL 8025 RAL 8019
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Natural Beige

Mountain Grey

Firenze Smoke

Basalt Grey

Mineral Blue

Firenze Tan

Pearl Blue

Coral Orange

Firenze Grey

Deep Red

Vinyyli

Nahka

vERhOiLu

Korkealaatuisten kankaiden  avulla 
Flow X sulautuu paremmin kotiisi.

Grey Oak

Puu

Kangas
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Suora Kaareva

käsinOJat & tuRvavyö

OhJaIn

Avoin

Tarttumapintainen ohjainsauva on suunniteltu 
taittumaan siististi käsinojaan, silloin kun sitä ei 
käytetä.

Ohjelmoitavissa hälyyttämään tärkeysjärjestyksessä 
kolmeen eri puhelinnumeroon.

Ergonominen turvavyö

häLytysJäRJEstELmä
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IstuimEn
AuTomAATTiNEN
TAiTTumiNEN
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Flow X avautuu automaattisesti 
napin painalluksella. Porrashissin 
käyttäminen ei ole koskaan ollut näin 
helppoa. Saatavilla vain Flow X -mallille.

Valitse joko täysin automaattisesti 
taittuva istuin ja jalkatuki tai 
pelkästään automaattisesti taittuva 
jalkatuki. Vakiona käsintaitettava 
manuaalinen malli. Manuaalisen 
taittumisen liikettä tukee integroitu 
kaasujousi, joka on piilotettu 
huomaamattomasti istuimen sisään.
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kutsuminEn Ja 
Pysäköinti
NApiN 
pAINALLuKsELLA

Portaiden eri kerroksissa olevia 
ohjaimia käytetään hissin kutsumiseen 
ja lähettämiseen kerrosten välillä. 
Moderni käteensopiva kauko-ohjain 
näyttää selkeästi hissin nykyisen tilan. 
Hissin tilaaminen ja lähettäminen 
on entistäkin helpompaa.

18



19



FLOW X istuu uPEan 
vaLikOiman vuOksi 
kOtiisi kauniisti
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tEknIsEt 
OmInaIsuudEt
sERTIFIKoITu 
KoRKEImpIEN 
sTANDARDIEN 
muKAIsEsTI

282 
(11 ⅛”)

720 
(28 ⅜”)

970
(38 ¼”)

70 
(2 ¾”)

340
(13 ⅜”)

150 
(5 ⅞”)

502 
(19 ¾”)

515-585
(20 ¼-23”)

380-470
(15-18 ½”)

613 
(24 ⅛”)

450 
(17 ¾”)

282 
(11 ⅛”)

720 
(28 ⅜”)

970
(38 ¼”)

70 
(2 ¾”)

340
(13 ⅜”)

150 
(5 ⅞”)

502 
(19 ¾”)

515-585
(20 ¼-23”)

380-470
(15-18 ½”)

613 
(24 ⅛”)

450 
(17 ¾”)
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ERittELy

Nopeus Enintään 0.1 m/s

Voimansiirto Hammastanko

Moottorin teho 350 W

Painokapasiteetti 125 kg (275 lbs)

Automaattinen 
pysähtyminen

Kyllä

Portaikon 
kaltevuus

Jopa 72°

Käyttö Vakiona käsinoja tunnistin 
ja taitettava käsinojaohjain

Akut 2 x 12 V akkua, yhteensä 24 V  

Sertifikaatti konedirektiivi 2006/42/
EC EN 81-40

Mallinumero RP00-CU

Automaattinen 
pysähtyminen

Saatavilla kahdessa koossa

Istuinkorkeus
Säädettävissä neljään 
eri korkeuteen
515 – 585 mm (lattiasta 
istuimen ylimpään kohtaan)

Flow X on markkinoiden kattavin 
porrashissi. Flow X on yksi 
luotettavimmista ja älykkäimmistä 
tuotteista, jonka kanssa minulla 
on ollut ilo työskennellä ”

“

282 
(11 ⅛”)

720 
(28 ⅜”)

970
(38 ¼”)

70 
(2 ¾”)

340
(13 ⅜”)

150 
(5 ⅞”)

502 
(19 ¾”)

515-585
(20 ¼-23”)

380-470
(15-18 ½”)

613 
(24 ⅛”)

450 
(17 ¾”)
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FLOW X: n avuLLa 
PORtaikkO Pysyy 
avOimEna Ja muidEn 
PERhEEnJäsEniEn 
käytEttävissä 
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Access BDD on TK Access Solutions 
Ltd in sivuliike. Annamme ihmisille 
ympäri maailmaa mahdollisuuden 
liikkua mukavasti tarjoamalla 
tuolihissejä, lavahissejä ja kotihissejä, 
joita jälleenmyymme huolella valittujen 
liikekumppaneiden kautta. Kun 
valitset Access BDD -hissin, valitset 
korkealaatuisen tuotteen asiantuntevalla 
palvelulla. Yhteistyökumppanimme ovat 
kaikki hissituotteidemme asiantuntijoita, 
ja he saavat laajaa teknistä ja kaupallista 
koulutusta tuotteistamme. 

Access BDD -yhteistyökumppanisi 
auttaa sinua valitsemaan 
tuotevalikoimastamme hissin, 
joka vastaa tarpeitasi ja huomioi 
ympäristösi. Saat myös asiantuntevaa 
apua varmistaaksesi, että uusi hissi 
on asiaankuuluvien esteettömyys- ja 
turvallisuusmääräysten mukainen. 
Tuotteemme on suunniteltu helppoon 
asennukseen ja huoltoon, josta huolehtii 
Access BDD:n hyväksymä kumppani. 

tiEtOa
AccEss
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tiEtOa
AccEss

taRJOammE PORRashissEJä, 
kOdin hissEJä Ja 
nOstOLavaRatkaisuJa 
vaLituiLLE kumPPanEiLLE 
ymPäRi maaiLmaa
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accessbdd.com

Access BDD on yksi 
Euroopan johtavista 
porrashissien, 
nostolavahissien ja 
kodin hissiratkaisujen 
toimittajista.

Paikallinen Access BDD -jälleenmyyjäsi on:

Skannaa katsoaksesi Flow X 
- asiakaskokemusvideomme.
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