
HomeGlide
Dla schodów o biegu prostym.

Urządzenie posiada joystick z funkcją 
“trzymaj i jedź”, który sprawia, że 
sterowanie krzesełkiem jest łatwe i 
bezpieczne.

Krzesełko schodowe w bardzo łatwy 
sposób składa się, pozostawiając 
wiele wolnego miejsca dla innych 
użytkowników schodów.

Automatycznie składany/
rozkładany tor doskonale 
sprawdza się w miejscach gdzie 
występują przeszkody takie jak 
drzwi bądź korytarz.

Nagrodzony produkt wraz z jego 
aluminiowym torem oraz siedziskiem 
sprawia ze krzesełko schodowe 
HomeGlide posiada nowoczesny 
wygląd.
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HomeGlide
Cechy i korzyści

Plawia Sp. z o.o., ul. Krasińskiego 29, 40-019 Katowice, Polska
www.plawia.pl e-mail: oferty@plawia.pl Tel. + 48 32 782-40-55 Fax. + 48 32 787-40-56
Wszystkie informacje w niniejszej ulotce były aktualne w momencie wydruku, jednak stale dążymy do usprawniania naszych produktów. Zastrzegamy 
sobie prawo do zmiany szczegółów technicznych bez powiadomienia.

Najważniejsze funkcje
– Nagradzany produkt 
– Możliwość instalacji po obu stronach schodów prostych
– Udźwig do 125 kg
– Oszczędność miejsca poprzez zastosowanie składanego 

siedziska
– Joystick z funkcją “trzymaj i jedź” w podłokietniku 
– Piloty zdalnego sterowania, umiejscowione na górnym i 

dolnym przystanku 
– Czujniki bezpieczeństwa (aktywowane; natychmiast 

zatrzymują urządzenie) oraz ochrona przed 
niekontrolowanym zatrzymaniem  

– Stabilne oraz ergonomiczne podłokietniki ze zintegrowanym 
pasem bezpieczeństwa

– Automatycznie składny tor, jako opcja dodatkowa (w 
przypadkach, gdy dolna część schodów występuje blisko 
drzwi lub korytarza)

– Dostępny także model do instalacji na zewnątrz

HomeGlide – nagradzane urządzenie w rozsądnej cenie
Krzesełko schodowe HomeGlide z jego nowocześnie zaprojektowanym siedziskiem oraz aluminiowym 
torem stanowi doskonałe rozwiązanie dla dla schodów prostych. Ten model został nagrodzony 
dwoma nagrodami: Holenderską 2009 GIO Good Industrial Design (Dobry Projekt Przemysłowy), 
oraz międzynarodową nagrodą iF product design Award 2010 (Nagroda w dziedzinie wzornictwa). 
Dostępny jest także model krzesełka HomeGlide do instalacji na zewnątrz. HomeGlide to urządzenie, 
które zapewnia doskonały stosunek, jakości do ceny.

Bezpieczeństwo przede wszystkim 
Krzesełko schodowe HomeGlide posiada wiele systemów bezpieczeństwa, między innymi pasy oraz 
czujniki bezpieczeństwa połączone z podnóżkiem, które zatrzymają urządzenie jak tylko napotka 
przeszkodę na swojej drodze. Baterie są automatycznie ładowane na górnym i dolnym punkcie postoju, 
zapewniając tym samym, że krzesełko jest zawsze gotowe do użycia i może bezpiecznie dotrzeć do 
miejsca przeznaczenia, nawet w przypadku awarii zasilania. Krzesełko sterowane jest na zasadzie 
“trzymaj i jedź” i zatrzymuje się od razu, jak tylko użytkownik przestanie naciskać na joystick. Ponadto, 
wszystkie komponenty krzesełka schodowego HomeGlide zostały poddane odpowiednim testom, 
mającym na celu zapewnienie bezpieczeństwa podczas użycia i pracy pod największym obciążeniem 
przez cały czas życia produktu. HomeGlide przestrzega wszystkie normy bezpieczeństwa obowiązujące 
na całym świecie, w tym najnowszej normy europejskiej EN 81-40.

Ergonomiczna konstrukcja - łatwy w użyciu
HomeGlide został zaprojektowany i opracowany we współpracy z terapeutami oraz przetestowany 
w codziennym użytkowaniu przez wielu klientów w całej Europie. Urządzenie spełnia najwyższe wymogi 
ergonomii i jest bardzo łatwe w użyciu. Podłokietniki oraz podnóżek można złożyć, zmniejszając przy 
tym szerokość krzesełka schodowego podczas parkowania, zapewniając wystarczająco dużo miejsca 
dla innych użytkowników schodów. W przypadku, gdy dolna część schodów występuje blisko drzwi lub 
korytarza, wtedy bardzo pomocna staje się instalacja automatycznie składanego/rozkładanego toru.


