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Merdiven Asansörleri
HAYAT ENGELLERLE DOLUDUR...ENGELSÝZ BÝR HAYAT ÝÇÝN BÝZÝ ARAYIN, ENGELLERÝ BÝRLÝKTE AÞALIM..

Ürünlerimiz her olasý duruma çözüm üretebilmek amacýyla geliþtirilmiþ ve merdiven asansörlerimi
ve dýþ mekan olmak üzere düz veya döner merdivenlere uygun üretilmiþtir. Geniþ renk ve opsiyon
seçenekleriyle, tam da sizin ihtiyaçlarýnýza göre þekillendirilebilmektedir.
Aktif veya pasif Tekerlekli Sandalye kullanýcýlarý için geliþtirilmiþ yatay Merdiven
platformlarý , çok nitelikli özelliklere sahip, uygun maliyetli merdiven çözümlerinin en baþý
yer almaktadýr. Ürünün kuþkusuz en öne çýkan özelliði, kullanýcýnýn, düz ya da döner, her türlü
yardým almadan ve kendi tekerlekli sandalyesi ile birlikte inip çýkabilmesidir. Böylece
engelli kiþi her türlü bina veya alana kendi çabasýyla girip çýkabilir.

Bu sistem merdiven basamaklarý üzerine yahut merdiven boyunca duvara ankrajlanarak monte
edilir. Merdiven üzerinde hafif bir tadilat gerektirdiði ve katlý vaziyetteyken 26 cm
eninde yer kapladýðý için, hususi apartman giriþlerinde kullaným için bu ürünün montajý için
komþulardan izin alýnmasý gerekmektedir Gerek kamusal alanda, gerekse eðitim ve saðlýk
alanýnda, merdiven platformlarý engelli vatandaþlara modern kent yaþamýnda eþit olanaklar
sunan, engelli kiþinin daha baðýmsýz, daha olaðan bir hayat sürmesini saðlayan yegâne buluþ
olarak anýlmayý hak etmektedir. DÜZ MERDÝVENLER ÝÇÝN EN UYGUN EN EKONOMÝK ÇÖZÜM
- Kullanýmý çok kolaydýr kolçakda bulunan jostik ile yukarý aþaðý hareket saðlanýr
- Dönen sandalye sayesinde merdiven sonunda yada baþýnda oturmak için vücudunuzu döndürmeniz
gerekmez
- 2 adet uzaktan kumanda ile çaðýrýp gönderebilme imkaný saðlar
- 5 noktada güvenlik sensöürü vardýr merdivende hareket engelleyici bir objeye yada sýkýþmaya
izin vermez
- Montaj sonrasýnda merdivende hareket alaný býrakýr katlanan koltuk yer kaplamaz
- Ýç mekan ya da dýþ mekan farketmez kolaylýkla uygulanabilir
- Bataryasý sayesinde elektrik kesilse dahi hizmet vermeye devam eder
- Bakým gerektirmezTeknik Özellikler :Motor Gücü : 0,25 kW - Güç KAynaðý : 24 V DC (Batarya)
Kapasitesi :Maks. 125 Kg Ana Besleme : 220 V 50 Hz Hýz:0,15 m/sn DÖNER MERDÝVENLER ÝÇÝN EN
UYGUN ÇÖZÜM
Kullanýmý çok kolaydýr kolçakda bulunan jostik ile yukarý aþaðý hareket saðlanýr
- Mevcut merdiven formunuzu özel üretim
- 2 adet uzaktan kumanda ile çaðýrýp gönderebilme imkaný saðlar
- 5 noktada güvenlik sensöürü vardýr merdivende hareket engelleyici bir objeye yada sýkýþmaya
izin vermez
- Montaj sonrasýnda merdivende hareket alaný býrakýr katlanan koltuk yer kaplamaz
- Ýç mekan ya da dýþ mekan farketmez kolaylýkla uygulanabilir
- Bataryasý sayesinde elektrik kesilse dahi hizmet vermeye devam eder
- Bakým gerektirmez

Teknik Özellikler :
Motor Gücü : 0,35 kW - Güç KAynaðý : 24 V DC (Batarya) Kapasitesi :Maks. 125 Kg
220 V 50 Hz Hýz:0,08-0,11 m/sn Eðim :75 o

Ana Besleme :

TEKERLEKLÝ SANDALYE PLATFORMU

-

Kullanýmý çok kolaydýr ÇAÐIR ve GÖNDER butonu olan kumanda platformu vardýr
Mevcut merdiven formunuzu özel üretim
Ýç mekan ya da dýþ mekan farketmez kolaylýkla uygulanabilir
Düz veya Döner merdivenler için uygulanabilir
Kullanýlmadýðý zamanlarda katlanarak merdivenlerde yer kaplamaz
Tekerlekli sandalye ve sedye taþýma imkaný verir
Zemine veya duvara monte edilebilen ray sistemi
Bakým gerektirmez

Teknik Özellikler :Motor Gücü : 0,37 kW - Kapasitesi : 225 Kg Opsiyonel 300 Kg Hýz:0,12 m/sn
Platform Boyutu :1000 x 800 mm
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