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HORIZON
HORIZONSTANDARD
• Fast stol, rygglæn, højde og armlæn
• Max løftekapacitet: 120 kg
• 25° til 55° graders hældning
• Standard vippekontakt
• Diagnostisk display under sæde
• Infrarød fjernbetjening
• Manuelt betjent drejesæde
• Manuelt betjent fodstøtte
• Sikkerhedssele
• Elektrisk vipbar skinneled som tilvalg
• Platinum Horizon kit for udendørs brug som tilvalg

HORIZONPLUS  
• Justerbar sæde, rygglæn, højde og armlæn
• Tilegnet brugere op til 140 kg
• 25° til 62° graders hældning
• Ergonomisk formet vippekontakt
• Diagnostisk display i armlæn
• Infrarød fjernbetjening
• Manuelt betjent drejesæde
• Manuelt betjent fodstøtte
• Selvopprullende sikkerhedssele
• Fodstøtte der kan justeres sidelæns
• Flere farvevalg på stol
• Elektrisk betjent drejesæde som tilvalg
• Elektrisk vipbar skinneled som tilvalg
• Platinum Horizon kit for udendørs brug som tilvalg



Platinum Horizon lige stolelift er  
designet til nem brug og hurtig  
problemfri installation.

En Horizon stolelift ger dig adgang til 
vanskelige trapper og hjælper dig med 
at genvinde friheden i dit eget hjem.

Horizon har en kompakt design og er 
montert direkt på trappen. 

Den optager så lidt plads som muligt 
og trenger ingen ombygning. 

Du kan velge mellom to modeller 
og Platinum Horizon er god til alle  
kropstyper og størrelser.

Dette er den absolut beste stolelift til 
lige trapper!

Kontakt din leverantør for en demostration.

Lige & Enkel

Elektrisk vipbar skinneled

Kit for udendørs brug

enquiries@platinumstairlifts.com
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Sænk sæde og armlæn. Fold ud  
fodstøtten og din Horizon stolelift er 

klar til brug. Displayen viser `Platinum´ 
som betyder at du er klar til at gå.
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Fem  
enkle trin  

til at 
overvinde 
din trappe

HORIZON
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Ved montering justeres stol til  
din størrelse og kropstype, så alt  
hvad du skal gøre er at spænde  
dig fast, læne dig tilbage, slappe  

av og nyde av turen!

For at starte din Platinum Curve 
stolelift, brug den ergonomisk formet 

vippekontakten i armlænet ved a 
presse den i den retning, du ønsker.

Brug håndtag til drejefunktion  
når du når toppen av trappen  

(eller hold vippekontakten inde hvis  
du har valgt elektrisk drejesæde)  

for at dreje stol automatisk.

Når din Curve stolelift ikke er i brug, 
kan stol foldes og stolen kan  
parkeres på trappen, så den  

optager minimal plads.
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HORIZONSTANDARD
Horizon Standard-stol tilbyr komfort og sikkerhed og er kompakt og monteras tet indtil  
veggen. Horizon Standard har farver, der diskret passer ind i dit hjem.

Vippekontakt
Fuld kontrol lige ved 

hånden.

Nøgleafbryder
Undgå uautoriseret 

brug af liften.

Ekstra sikkerhed når 
liften er i brug.

Ekstra sikkerhed når 
liften er i brug.

Diagnostisk display  
under sæde

Let at aflæse.

Slimline Standard-stol
Enkel, kompakt og 

komfortabel.

Manuelt betjent  
fodstøtte med  

trykfølsamme plader
Bereknet til at stoppe 
liften, hvis den møder 
nogle forhindringer.

Manuelt betjent drejesæde
Drejefunktion af stol ved 

toppen af trappen.

kg
Hældning
25° - 55°

Vægtgrænse
120kg
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HORIZONPLUS med ERGO-stol
Horizon Plus ERGO-stol er en af de mest avancerede stole på markedet. ERGO-stol er fuldt
justerbart til brugerens størrelse og kropstype og leveres med mange indbyggede funktioner. 
Flere forskellige betræk farver. Kontakt din forhandler for mere information.

Ergonomisk formet 
vippekontakt

Fuld kontrol lige  
ved hånden.

Nøgleafbryder
Undgå uautoriseret 

brug af liften.

Selvopprullende  
sikkerhedssele

Ekstra sikkerhed når 
liften er i brug.

Diagnostisk display  
i armlæn

Let at aflæse.

ERGO-sæde
ERGO passer alle 

størrelser og  
kropstyper.

Manuelt betjent fodstøtte 
med trykfølsamme plader

Bereknet til at stoppe 
liften, hvis den møder 
nogle forhindringer.

Manuelt betjent drejesæde
Drejefunktion af stol  

ved toppen af trappen.
Elektrisk alternative 

tilgængelig som tilvalg. kg
Hældning
25° - 62°

Vægtgrænse
140kg

Justerbar ryglæn
Tillader en horizontal 

justering af stol.
I kombination med  

at stol har flere  
positioner, tilbyder 

ERGO mange  
indstillingsmuligheder.
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HORIZON PLUS
ERGO Farvevalg

Forhandler & installatør

Firskovvej 6 – 2800 Kgs. Lyngby – Tlf 39 20 20 07
info@johlhumancare.dk – www.johlhumancare.dk


