PŁYNNY
RUCH

FLOW X
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Zaprojektowane z myślą o płynności
ruchu rozwiązanie Flow X zapewnia
najwyższy poziom komfortu, pewności
działania i jakości wykonania.
Flow X Nasze najbardziej kompaktowe
krzesełko schodowe, które zostało
zaprojektowane tak, aby bez wysiłku
wtapiać się w wnętrze Twojego domu.
Flow X montuje się przy schodach, a
nie przy ścianie, co pozwala na szybki
i sprawny montaż przy minimum
zakłóceń dla gospodarstwa domowego.

FLOW X TO
POŁĄCZENiE
iNNOWACJi i
FUNKCJONALNOŚCi
— NAJBARDZiEJ
KOMPLEKSOWY
JEDNOSZYNOWE,
KRZYWOLiNiOWE
KRZESEŁKO
SCHODOWE W
NASZEJ OFERCiE

“

Flow X płynnie przenosi mnie w górę
oraz dół schodów i znacznie ułatwił mi
życie. Poza tym ślicznie wygląda w moim
domu. Z przyjemnością go polecam!”
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WYGODA
Flow X zmienia od
nowa definiuje komfort
najwyższej klasy.
Oferuje ergonomiczne,
innowacyjne funkcje,
a wszystko to z myślą
o kliencie. Oparcie i
siedzisko z podbitką
zostały zaprojektowane
z delikatnym
pochyleniem, co w
połączeniu z regulacją
wysokości siedziska
i podnóżka zapewnia
naturalną, wygodną
pozycję siedzącą, którą
można dostosować
do użytkownika.
Zaprojektowany z
myślą o ułatwieniu
codziennych czynności
Flow X jest dostępny

w wersji z całkowicie
automatycznym
składaniem po
naciśnięciu przycisku.
Ta wyjątkowa funkcja
Flow X pozwala się
zrelaksować i cieszyć
się wszystkimi zaletami
krzesła od początku do
końca ruchu.
Poznaj komfort Flow X i
wybieraj spośród naszej
kolekcji nowoczesnych
materiałów oraz
wysokiej jakości
wykończeń, dzięki
którym stanie się on
częścią Twojego domu.
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PEWNOŚĆ
Fotelik Flow X
został opracowany i
przetestowany zgodnie
z najsurowszymi
normami (Dyrektywa
maszynowa 2006/42/
WE i EN 81-40), aby
zapewnić absolutną
pewność poruszania się
po domu.
Nowatorskie
podłokietniki
Flow X zapewniają kilka
kluczowych korzyści.
Mają ergonomicznie
stożkowy kształt
zapewniający
dodatkowe podparcie
podczas wstawania i
siadania. Z kolei dzięki
unikalnemu położeniu
podłokietnika z
otwartym dostępem
przesiadka na fotelik
nigdy nie była prostsza.
Inteligentny detektor
w podłokietnikach
uniemożliwia ruch,
gdy podłokietniki
nie znajdują się

we właściwym
położeniu, zapewniając
użytkownikowi
spokojną eksploatację.
Dla zapewnienia
bezpieczeństwa
podczas jazdy
zastosowano okalające
podłokietniki oraz pas
bezpieczeństwa, które
zapinane są jedną ręką.
Możesz się zrelaksować,
ponieważ kolorowe
lampki kontrolne
zapewniają kontrolę,
dzięki czemu zawsze
wiesz, że podnośnik
działa prawidłowo.
Opcjonalnie
Flow X może być
wyposażony we
wbudowane urządzenie
komunikacyjne
(programowalne do
trzech numerów),
dzięki czemu możesz
komunikować się z
przyjaciółmi i rodziną
podczas korzystania
z podnośnika.
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ukrytymi elementami
mechanicznymi. Nasz
najmniejszy wyciąg
został zaprojektowany
tak, aby zapewnić
wygodne dopasowanie
z przestronnym
siedziskiem. Ciesz się
płynnym, bezpiecznym
ruchem, podczas gdy
nasza technologia
ASL utrzymuje
Flow X w pozycji idealnie
wypoziomowanej
i zapewnia jego
obracanie. Rozwiązanie
to idealnie sprawdza
się na klatkach
schodowych o
szerokości zaledwie
610 mm.

JAKOŚĆ WYKONANiA
Flow X to najbardziej
zaawansowana
winda schodowa
z zakrzywioną
szyną. Podczas jego
tworzenia połączono
nowatorskie pomysły
z inspirującym,
nowoczesnym
wzornictwem autorstwa
Pearson Lloyd.
Wybierając wersję
Flow X, dokonujesz
najlepszego wyboru
dla siebie i swojego
domu. Jest to stylowe,
nowoczesne krzesełko
z indywidualnie
skonfigurowanymi
opcjami i subtelnie

Wyprodukowany z wykorzystaniem
najnowszej technologii fotelik
Flow X można zamontować na każdych
schodach. Nasza zaawansowana
technologia obrotu i poziomowania
(Advanced Swivel and Levelling
technology, ASL) umożliwia montaż
na klatkach schodowych o szerokości
zaledwie 610 mm. Ta wyjątkowa funkcja
charakterystyczna wyłącznie dla modelu
Flow X umożliwia obracanie fotelika
przyschodowego w ruchu, co sprawia, że
jest to jedno z najbardziej uniwersalnych
urządzeń tego typu na świecie.
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PO ZŁOŻENiU
FLOW X WSZYSTKiE
ELEMENTY
MECHANiCZNE
POZOSTAJĄ UKRYTE
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TECHNOLOGIA
ASL

Nasza wyjątkowa technologia ASL
umożliwia obracanie i utrzymanie
idealnego wypoziomowania krzesełka
Flow X podczas ruchu. Obracając
się podczas przemieszczania
urządzenia, zawsze pozostajesz w
najbezpieczniejszym i najbardziej
komfortowym położeniu.

09

10

2
Wewnętrzna lub
zewnętrzna szyna
na najwęższych i
najbardziej stromych
schodach.

3
Wyjątkowa
technologia
charakterystyczna
wyłącznie dla
modelu Flow X.
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1
Nieustannie
pracujemy, aby
zapewnić Ci
oszczędność czasu,
bezpieczeństwo
i wygodę.

Krzesełko
zawsze znajduje
się w położeniu
umożliwiającym
bezpieczne wsiadanie
i zsiadanie.
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Twoje zdrowie jest
dla nas ważne — gdy
wybierzesz technologię
ASL, podnóżek obraca
się wraz z fotelikiem,
zapewniając naturalne,
wygodne położenie
Twoich nóg i stóp oraz
odciążając Twoje stawy.
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Nawet na wąskich
schodach o dużym
nachyleniu Flow X
można zainstalować
jak najbliżej schodów
po obu stronach
schodów. Krzesełko
przyschodowy będzie
mniej rzucać się w oczy,
a klatka schodowa
pozostanie dostępna
dla pozostałych
członków rodziny.

Podczas ruchu Flow X
obraca się, pozwalając
na wsiadanie i zsiadanie
na końcach schodów.
Po dotarciu na górę
schodów krzesełko
może odwracać się
od otwartej klatki
schodowej, aby
zapewnić bezpieczne
zsiadanie.

2

Technologia ASL
działa, gdy fotelik
porusza się. Pozwala to
uniknąć dodatkowych
przystanków i ruchów
obrotowych na
początku, w trakcie
i pod koniec ruchu.
Oszczędza to czas i
zapewnia dodatkowe
bezpieczeństwo i
komfort. Krzesło
porusza się jednym
strumieniem
(angielskie słowo
„Flow” oznacza
„przepływ”).
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OPCJE
KLiENT JEST
DLA NAS
NAJWAŻNiEJSZY

Wybierając krzesełko przyschodowe
Flow X, podejmujesz najlepszą
decyzję dla swojego domu. Dzięki
jednej, dyskretnie zaprojektowanej
szynie model Flow X można
skonfigurować w taki sposób, by
pasował do każdej klatki schodowej.

SZYNA

Standardowa końcówka skierowane szyny w dół
Standardowe startowe skierowane szyny w dół,
jeśli blisko dolnego końca schodów znajduje się
przeszkoda taka jak np. drzwi. Końcówka wymaga
zaledwie 175 mm przestrzeni od ostatniego stopnia.

Poziome przedłużenie prowadnicy na dolnym
przystanku
Jeśli na dole schodów jest dodatkowe
miejsce, można wykonać dodatkowe poziome
przedłużenie szyny na przystanku Flow X
zaparkować z dala od dolnego stopnia.

Pionowa końcówka krótka
Gdy miejsca na dole jest znacznie mniej, można
zamontować końcówkę krótką, która wymaga
przestrzeni zaledwie 100 mm od ostatniego stopnia.

RAL 9002

Biały

RAL 8025

Bladobrązowy

RAL 8019

Ciemnobrązowy

Zakręt do parkowania
Zakręt parkingowy umożliwia schludne
zaparkowanie Flow X z dala od schodów.

Szary kamienny

KOLOR

RAL 7030
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Jasnobrązowy
Firenze

Niebieski
mineralny

Szary bazaltowy

KOLEKCJA OBiĆ
Winyl

Naturalny beż
Materiał

Szary górski
Skórka

Dym Firenze
Drewno

Szary dąb

Perłowoniebieski

Pomarańcz
koralowy

Szary Firenze

Głęboka czerwień

Nasza kolekcja wysokiej jakości tkanin
i wykończeń pozwala znaleźć idealny
projekt Flow X dla Twojego domu.

PODŁOKIETNIKI I PAS BEZPIECZEŃSTWA

Kręte

Ergonomiczny pas bezpieczeństwa

Proste

Otwarte

URZĄDZENiE
WYWOŁUJĄCE

Bądź w kontakcie ze znajomymi i rodziną możliwości
połączenia z trzema numerami telefonicznymi
bezpośrednio z Twojego fotelika przyschodowego.

JOYSTICK

Wyposażony w komfortowy, miękki uchwyt
zintegrowany joystick został zaprojektowany w
taki sposób, aby schludnie składał się, gdy nie jest
używany.
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CAŁKOWiCiE
AUTOMATYCZNE
SKŁADANiE

Korzystanie z podnośnika
przyschodowego nigdy nie
było tak proste dzięki w pełni
automatycznemu rozkładaniu
modelu Flow X, aktywowanego
przyciskiem. Jest to wyjątkowa funkcja,
dostępna wyłącznie w Flow X.

Do wyboru masz w pełni automatycznie
składany fotel, automatycznie składany
podnóżek lub naszą nowatorską
wersję ze składaniem ręcznym.
Płynny ruch składania ręcznego jest
wspomagany zintegrowaną sprężyną
gazową, która jest dyskretnie
zintegrowana w krzesełku.
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ZAWOLANiE i
PARKOWANiE
PEŁNA
KONTROLA
W RĘKACH
UŻYTKOWNiKA
Intuicyjne piloty na górze i na dole
schodów służą do wzywania podnośnika
i odsyłania go do punktu parkowania,
gdy nie jest używany. Dzięki
nowoczesnej konstrukcji przenośnej
i przejrzystemu wskaźnikowi statusu
doskonale odzwierciedlającemu stan
urządzenia jego wzywanie i parkowanie
jeszcze nigdy nie było tak wygodne.
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FLOW X DOSKONALE
WPASOWUJE
SiĘ WYSTRÓJ i
UMEBLOWANiE
TWOJEGO DOMU
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515-585

(20 ¼-23”)

613

(24 ⅛”)

502

(19 ¾”)

613

613

(24 ⅛”)

(15-18 ½”)

70

282

(11 ⅛”)

(2 ¾”)

380-470

502

(24 ⅛”)
(19 ¾”)

502

(19 ¾”)

515-585380-470

70

(2 ¾”)

(20 ¼-23”)(15-18 ½”)

282

(11 ⅛”)

450

(17 ¾”)

(28 ⅜”)

720

(15-18 ½”)

70

(2 ¾”)

720

450

(17 ¾”)

(28 ⅜”)

380-470

970

(38 ¼”)

DANE
TECHNICZNE
CERTYFIKOWANE
ZGODNIE Z
NAJWYŻSZYMI
STANDARDAMI

515-585

(20 ¼-23”)

282

(11 ⅛”)

720

450

(17 ¾”)

970

150

(5 ⅞”)

340

(13 ⅜”)

(38 ¼”)

(28 ⅜”)

970

(38 ¼”)

150

(5 ⅞”)

340

(13 ⅜”)

150

(5 ⅞”)

340

(13 ⅜”)

Certyfikacja

Baterie

Eksploatacja
urządzenia

Kąt pochylenia
schodów

Automatyczne
zatrzymanie

Maksymalny
udźwig

Moc silnika

Rodzaj napędu

Prędkość

RP00-CU

Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE
EN 81-40

2 × 12 V, łącznie 24 V

Wykrywanie podłokietnika i
składany joystick w ramach
wyposażenia standardowego

Do 72°

Tak

125 kg (275 funtów)

350 W

Szyna i zębatka

Maks. 0,1 m/s

DANE TECHNiCZNE

Kod modelu

Dostępny w 2 rozmiarach
Możliwość regulacji w 5 położeniach

Możliwość regulacji w 4 położeniach
515 - 585mm (od podłogi do
górnej części siedziska)

Podnóżek

Wysokość
siedziska

“

Flow X to zupełnie nowa jakość
wśród fotelików przyschodowych.
To jeden z najbardziej niezawodnych
i inteligentnych produktów, z
których było mi dane korzystać”.
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FLOW X NiE ZAGRACA
TWOJEJ KLATKi
SCHODOWEJ, DZiĘKi
CZEMU MOGĄ Z
NiEJ KORZYSTAĆ
POZOSTALi
CZŁONKOWiE
RODZiNY
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INFORMACJE
DOSTĘP.
Access BDD jest częścią koncernu TK
Elevator. Umożliwiamy ludziom na
całym świecie wygodne poruszanie się
w budynkach wyposażonych w windy
schodowe, platformy i windy domowe
dystrybuowane przez naszych zaufanych
partnerów biznesowych. Windy firmy
Access BDD to produkty wysokiej
jakości, których niezawodna praca jest
26 rezultatem serwisu przeprowadzanego
przez ekspertów oraz fachowego
doradztwa.
Wszyscy nasi partnerzy biznesowi są
specjalistami w dziedzinie urządzeń
dźwigowych i systemów transportu osób,
którzy odbyli kompleksowe szkolenia
techniczne i handlowe dotyczące naszych
produktów. Lokalni partnerzy handlowi
firmy Access BDD przedstawiają
klientom dostępne rozwiązania i pomogą
wybrać windę idealnie dopasowaną
do wystroju wnętrza, która spełni ich
oczekiwania. Dzięki fachowym poradom
naszego zespołu klienci zyskują pewność,
że nowa winda spełnia odpowiednie
normy dotyczące bezpieczeństwa oraz
dostępu dla niepełnosprawnych.
Nasze produkty projektujemy z myślą o
łatwej instalacji i bezpieczeństwie, a o
wszystko troszczy się zaufany lokalny
partner handlowy firmy Access BDD.

OFERUJEMY
FOTELiKi
PRZYSCHODOWE
i WiNDY DOMOWE
DLA WYBRANYCH
PARTNERÓW Z
CAŁEGO ŚWiATA
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Firma Access BDD jest
jednym z czołowych
dostawców fotelików
przyschodowych,
platform dźwigowych
oraz wind domowych
w Europie.

Zeskanuj, aby obejrzeć
film z relacjami
użytkowników Flow X.

Regionalny partner handlowy firmy Access BDD:

accessbdd.com
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