CURVE
Skræddersyet komfort
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CURVE
SPECIFIKATIONER
• Ultra-tynd dobbeltskinne
• Stille og komfortabel kørsel
• Ergonomisk formet vippekontakt
• Tæt indvendig sveng med 200 mm venderadius
• Monteres direkt på trappen
• Revolutionerende ERGO-stol
• Diagnostisk display i armlænet
• Fjernbetjening
• Selvoprullende sikkerhedssele
• Velegnet til brugere op til 120 kg

TILVALG
• Elektrisk betjent drejesæde
• Elektrisk betjent fodstøtte
• Håndtag til udfoldning af fodstøtte
• Beskyttelse til skinneben
• Radiostyret fjernbetjening
• Stol velegnet til brugere op til 160 kg
• ERGO Space-stol for smalle trapper,
sparer op til 60 mm i kombination med
en ERGO standard-sæde og 85 mm
med en ERGO Plus-sæde.

Ergonomisk formet vippekontakt

Drejesæde

Justerbar ryglæn

Diagnostisk display i armlænet

Standard

Plus

ERGO-sæde
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Skræddersyet
komfort
Platinum Curve er skræddersyet
i Storbritannien og lavet til at passe
til din trappe perfekt. Den er fuldt
justerbar til din størrelse og kropstype.
Bøjninger, svinger og hjørn er ikke
noget problem for din Curve fordi
skinnen er skræddersyet til at passe din
trappe. Platinum Curve hjælper dig med
at genvinde friheden i dit eget hjem och
en sikker og behagelig rejse.
Curve har en kompakt design og
er montert direkt på trappen. Den
optager så lidt plads som muligt og trenger
ingen ombygning.
Platinum Curve er den absolut beste
stoleliften for kurvede trapper.
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Curve
med ERGO
Space-stol
og ERGO
Plus-sæde.

CURVE
Fem enkle trin til at
overvinde din trappe

1
Sænk sæde og armlæn. Fold ud
fodstøtten og din Curve stolelift er
klar til brug. Displayen viser `Platinum´
som betyder at du er klar til at gå.
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2
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!

4
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.
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3
For at starte din Platinum Curve
stolelift, brug den ergonomisk formet
vippekontakten i armlænet ved a
presse den i den retning, du ønsker.

5
Når din Curve stolelift ikke er
i brug, kan stol foldes og stolen
kan parkeres på trappen, så den
optager minimal plads.

ERGO
Platinum 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.
ERGO-stol er standard på Curve. Kontakt din forhandler for mere information.

Ergonomisk formet
vippekontakt
Fuld kontrol lige
ved hånden.

Diagnostisk display i
armlænet
Let at aflæse.

Nøgleafbryder
Undgå uautoriseret
brug af liften.

Selvopprullende
sikkerhedssele
Ekstra sikkerhed
når liften er i brug.

Standard

Plus

Håndtag til udfoldning
af fodstøtte
Let at folde ud og ind.

ERGO-sæde
ERGO passer alle
størrelser og kropstyper.

Justerbar ryglæn
Tillader en horizontal
justering af stol.
I kombination med
at stol har flere
positioner, tilbyder
ERGO mange
indstillingsmuligheder.

Vægtgrænse

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

120 kg
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ERGOSPACE
ERGO Space-stol er kompakt og designet til
smalle trapper og giver 60mm ekstra plads
i forhold til ERGO Standard-stol. I kombination
med en ERGO Plus-sæde sparer den ydeligere
25mm, hvilket giver i alt 85mm ekstra plads.
Ryglænet er 80mm korter end ERGO
Standard-stol og er formet rundt brugeren.
Dette gør den komfortable og mere praktisk
i smalle trapper.

Vægtgrænse

120 kg

ERGOHD
ERGO HD-stol tilbyder de same funktioner
som ERGO Standard-stol, men har en
løftekapacitet på op til 160kg.
Stoler med mere løftekapacitet har normalt
kompromitteret med design for at tilpasse
større brugere, men ikke ERGO HD!
Størrelse, form, sædehøjde og æstetisk
design er identisk med Standard-stol, men har
yderligere mekanisk støtte i chassit under stol.
Nu kan alle nyde av den ekstra komfort som
ERGO tilbyder!
Vægtgrænse

160 kg
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CURVE

ERGO Farvevalg

Tilgængelig på ERGO & ERGO HD.

Forhandler & installatør

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