
FLOW
Dla schodów wąskich i krętych.

Krzesełko schodowe Flow 
bardzo łatwo się składa, 
pozostawiając wolną przestrzeń 
na schodach dla innych 
użytkowników.

Zakrzywione podłokietniki 
zapewniają większy 
komfort i bezpieczeństwo 
użytkownika.

Krzesełko schodowe Flow jest także 
dostępne z pionowym początkiem 
prowadnicy, jest to idealne rozwiązanie, 
gdy występuje ograniczona ilość 
miejsca na dole schodów.

Dzięki wykorzystaniu technologii zaawansowanego 
obrotu i poziomowania (ASL), krzesełko oraz podnóżek 
obracają się w najbardziej optymalnej pozycji, 
zapewniając komfort i bezpieczeństwo podczas jazdy. 



FLOW
Cechy i korzyści
Niezwykle kompaktowe i przestronne urządzenie
Pojedynczy tor może być zamontowany po lewej lub po prawej stronie schodów. Opatentowany oraz 
unikalny system zaawansowanego obrotu krzesełka wraz z podnóżkiem ASL (dostępny jako opcja) pozwala 
na instalację oraz użytkowanie urządzenia na bardzo wąskich schodach przy zachowaniu komfortowych 
rozmiarów siedziska. Zaparkowane krzesełko Flow zajmuje bardzo mało miejsca, ponieważ ma składane 
podłokietniki, podnóżek oraz istnieje możliwość parkowania krzesełka „za rogiem” schodów. Dzięki 
użyciu opcji pionowego startu, krzesełko schodowe Flow może być zamontowane przed pierwszym 
stopniem pozostawiając maksymalną ilość wolnej przestrzeni dla innych użytkowników oraz możliwość 
swobodnego otwierania drzwi. 

Łatwe w użyciu
Krzesełko schodowe Flow sterowane jest za pomocą joysticka, który dostępny jest w kilku rodzajach 
oraz może być zamontowany na prawym lub na lewym podłokietniku. Wystarczy przesunąć joystick w 
wymaganym kierunku jazdy, aby przemieścić się urządzeniem w górę lub dół schodów. Piloty zdalnego 
sterowania można także zamocować do ściany, służą one do przywołania krzesełka schodowego z 
przystanku górnego lub dolnego. Wszystkie elementy sterujące funkcjonują na zasadzie „trzymaj i jedź” 
oznacza to, że krzesełko od razu zatrzymuje się, gdy użytkownik przestanie naciskać na joystick.

Wygodne siedzisko
Krzesełko schodowe Flow posiada nowoczesny wygląd oraz szeroki wybór kolorów obić. Zarówno 
podnóżek jak i wysokość siedziska może być dostosowana do indywidualnych potrzeb użytkownika. 
Dostępne regulacje wysokości, zakrzywione oraz składane podłokietniki dodatkowo połączone z systemem 
automatycznego obrotu gwarantują wygodę pokonywania schodów na najwyższym poziomie.

Sprawdzone bezpieczeństwo
Flow spełnia najsurowsze wymogi bezpieczeństwa, posiada pas bezpieczeństwa, funkcję opuszczania 
awaryjnego, zakrzywione podłokietniki oraz czujniki bezpieczeństwa połączone z podnóżkiem. W 
momencie napotkania jakiejkolwiek przeszkody podczas jazdy, urządzenie od razu zatrzymuje się. 
Krzesełko wyposażone jest w akumulatory, które ładowane są automatycznie na górnym lub dolnym 
przystanku. Dzięki temu krzesełko jest zawsze gotowe do użycia oraz może dotrzeć bezpiecznie do 
miejsca przeznaczenia, nawet w przypadku awarii zasilania.
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Najważniejsze funkcje
– Urządzenie może być montowane na wielu poziomach klatek schodowych i operować pod kątem 

nachylenia do 70°
– Udźwig do 125 kg
– Pojedynczy tor zajmujący mało miejsca na schodach
– Opatentowany system zaawansowanego obrotu oraz poziomowania krzesełka podczas jazdy – ASL 

(opcja dodatkowa) 
– Dodatkowe punkty postoju oraz ładowania w miejscach dogodnych dla użytkownika 
– Tor możliwy do zainstalowania po lewej lub prawej stronie schodów 
– Składane krzesełko, zajmujące bardzo mało miejsca 
– Joystick z funkcją „trzymaj i jedź” umiejscowiony na podłokietniku krzesełka 
– Funkcja automatycznego zatrzymania krzesełka, aktywowana natychmiast po 

napotkaniu na swej drodze przeszkody 
– Piloty zdalnego sterowania na górze oraz na dole schodów
– Mechanizm zjazdu w przypadku awarii (urządzenie zawsze dotrze do dolnego 

przystanku)
– Stabilne oraz ergonomiczne podłokietniki ze zintegrowanym pasem 

bezpieczeństwa
– Regulowana wysokość siedziska oraz podnóżka 
– Dostępne różne kolory toru oraz rodzaje i kolory obić siedziska


