
 

 

STOPNIŠČNO DVIGALO  - 

STOL ZA ZAVITA STOPNIŠČA 

CASTER 



 

 

 

SREČA 

Svet mobilnosti in svobode. Možnost gibanja med etažami 

vašega doma. 

 

Neodvisno in aktivno življenje. 

Predstavljamo vam: stopniščno dvigalo - stol  FLOW. 

 

ELEGANCA 

Flow se popolnoma ujema z dekoracijo vašega doma. 

 

Dostop v katerokoli etažo v vsakem trenutku. 

Kadar ni v uporabi, ga preprosto zložite. 

 

Za povečanje prostora na  vrhu in dnu stopnišča, lahko podalj-

šamo vodila  in tako Flow parkiramo za vogalom (kot je pri-

kazano na spodnjih fotografijah). 

Vse te značilnosti naredijo Flow diskreten  dodatek vašega 

doma. 

 



 

 



 

 

 

ODLIČNOST 

Vodila: odličnost inženiringa in dizajna. 

Stol Flow vozi po sistemu enega vodila na obeh straneh 

vašega stopnišča. 

Vodila so zasnovana tako, da so 

nameščena zelo blizu roba 

stopnišča -  za povečanje  

prostora. 

Vodila imajo premer samo 8 

cm, na voljo so v štirih  barvah, 

kar omogoča ujemanje s     

prostorom. 

 

 

Kadar ima stopnišče nenavadne oblike ali več etaž, lahko 

Flow prilagodimo, tako da se  prilega v vsako stopnišče. 



 

 

OPCIJA 1: 

Standardni »spuščen nos« vodila 

Od prve stopnice oddaljen 17,5 

cm. 

OPCIJA 2: 

Novi vertikalen »Short start«             

spuščen nos vodila 

Od prve stopnice oddaljen le 10cm. 

 

OPCIJA 3: 

Novo »Zero Protrusion«                   

vertikalno vodilo 

Kadar ob vznožju stopnišča nimate 

prostora, lahko nos vodila              

montirate na prvo stopnico. 

OPCIJA 4: 

180° parkirna krivulja 

Za povečanje prostora na  vrhu in 

dnu stopnišča, lahko podaljšamo 

vodila  in tako Flow parkiramo za 

vogalom. 

Barve vodil 



 

 

 

POSEBNE ZNAČILNOSTI 

Možnost izbire med tremi kontrolnimi ročicami (joystick) - standard. 

Ergonomično stikalo -  opcija. 

Daljinski upravljalnik 

montiran na steni. 

Udobnost in varnost. Preprosto zložljiv v 

enem koraku. 



 

 

Paleta barv za stol Flow 

ELEGANTNO USNJE 

BLAGO 

VINIL 

DELUXE USNJE 



 

 
 

DIMENZIJE STOLA 

TEHNIČNI PODATKI 

NOSILNOST 125 kg 

HITROST 0,15 m/s 

KOT NAKLONA - 70°  do  + 70° 

MIN. ŠIRINA STOPNIŠČA 61 cm 
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