
SMIDIG
RÖRELSEFLOW X



Flow X är utformad för smidig rörlighet 
och erbjuder oöverträffad komfort, 
tillförlitlighet och hantverk.

Vår mest utrymmeseffektiva trapphiss. 
Flow X är designad för att diskret 
smälta in i ditt hem. Flow X monteras 
på trappstegen och inte i väggen. 
Det gör att den kan installeras 
snabbt och effektivt, med minsta 
möjliga åverkan på ditt hem.

En kOMbinatiOn 
av innOvatiOn 
Och FunktiOn – 
FLOW X äR våR 
MESt kOMpLEtta 
tRapphiSS  FÖR 
SvänGDa tRappOR 
MED EnRÖRSSyStEM
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Flow X tar mig smidigt upp och 
ner för trappan och har gjort mitt 
liv mycket enklare. Den passar 
perfekt in i mitt hem. Jag kan 
verkligen rekommendera den!”

”
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Flow X trapphiss är 
konstruerad och testad 
enligt högsta standard 
(maskindirektiv 
2006/42/EC och 
EN 81-40), så att du 
tryggt kan röra dig i 
ditt hem.  
 
Flow X innovativa 
armstöd har flera 
praktiska funktioner. 
De har en ergonomisk 
avsmalnande form 
som ger extra stöd 
både när du ställer dig 
upp  och sätter dig ner. 
Tack vare det unika 
öppna armstödsläget 
har det aldrig varit 
enklare att stiga på 
och av trapphissen. 
Sist men inte minst – 
den smarta sensorn i 
armstödet förhindrar 
att hissen rör sig när 
armstöden inte är i rätt 
läge, vilket ger dig full 
trygghet. Under hela 
färden håller Flow X 

dig säker med hjälp 
av ett säkerhetsbälte 
och omslutande 
armstöd. Dessutom 
gör den färgkodade 
indikeringslampan 
att du hela tiden har 
kontroll och vet att din 
hiss fungerar som den 
ska.  
 
Flow X erbjuder 
en integrerad 
samtalsenhet som 
tillval (programmerbar 
med upp till tre olika 
nummer), så att du kan 
hålla kontakten med 
familj och vänner när 
du använder hissen.

kOMFORt
Flow X är själva 
definitionen av 
premiumkomfort. Den 
erbjuder ergonomiska 
och innovativa 
funktioner som alla har 
utformats med tanke 
på dig. Ryggstödet och 
den stoppade sitsen har 
specifikt designats med 
en svag lutning, som 
i kombination med en 
sits och ett fotstöd som 
är justerbara i höjd, 
ger en naturlig och 
bekväm sittställning 
skräddarsydd för dig.

Flow X är designad 
för bekymmersfri 
användning och 
finns tillgänglig med 
en funktion som 

automatiskt fäller upp 
sitsen med en enkel 
knapptryckning. Med 
hjälp av denna unika 
funktion gör Flow X allt 
jobb så att du kan sitta 
bekvämt och njuta av 
hela färden.   
 
Upplev den utmärkta 
komforten och välj 
från vårt sortiment 
av moderna och 
högkvalitativa tyger 
och ytskikt som gör 
att hissen passar 
perfekt in i ditt hem. 

tiLLFÖRLitLiGhEt

1

2
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Flow X är vår mest 
kompletta svängda 
trapphiss. Den har 
konstruerats för att 
kombinera innovation 
med en inspirerande 
och modern design av 
Pearson Lloyd. 
 
När du väljer det 
hantverk som utmärker 
Flow X vet du att den 
kommer att passa 
perfekt in i ditt hem. 
Du får en smidig och 
modern hiss med tillval 

som är skräddarsydda 
för dig, och där all 
mekanik döljs på 
ett elegant sätt. Vår 
mest kompakta hiss 
har en generös och 
ergonomiskt designad 
sits. Njut av en bekväm 
och säker färd. Vår 
ASL-teknik håller hela 
tiden Flow X perfekt i 
våg samtidigt som den 
vrids under rörelse. Den 
är idealisk för trappor 
så smala som 610 mm.

hantvERk

Flow X tillverkas med den allra senaste 
tekniken och kan installeras i alla 
typer av trappor. Vår avancerade vrid- 
och nivåteknik (ASL) gör att hissen 
kan monteras i trappor så smala som 
610 mm. Egenskapen är unik för 
Flow X och gör att trapphissen kan 
vrida sig under färd. Det gör hissen till 
en av de mest mångsidiga i världen.3
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näR FLOW X äR 
hOpFäLLD DÖLjS 
aLL MEkanik på 
Ett ELEGant Sätt
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aSL-tEknIk08



Vår unika ASL-teknik gör att Flow X 
kan vridas och samtidigt hållas 
perfekt i våg under rörelse. Genom 
att Flow X vrider sig under färd 
kommer du alltid att sitta i den mest 
säkra och bekväma ställningen.
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Stolen är alltid i 
rätt läge för att du 
ska kunna stiga på 
och av hissen på 
ett säkert sätt.

Flow X roterar under 
färd vilket innebär 
att du snabbt och 
enkelt kan stiga på 
och av hissen på de 
olika våningarna. På 
övervåningen kan 
stolen vridas bort från 
trappan så att du kan 
stiga av och på hissen 
på ett säkert sätt. 

Ständigt i arbete så att 
du spar tid med både 
säkerhet och komfort.

ASL-tekniken arbetar 
medan hissen är i 
rörelse. På så sätt 
slipper du extra stopp 
och vridningar i början, 
under och i slutet av 
färden. Det spar tid 
och ger extra säkerhet 
och komfort. Hissen 
rör sig verkligen i ett 
enda smidigt ”flow”.

Skenan i ytter- 
eller innerkurva 
i de smalaste och 
brantaste trapporna.

Även om trappan är 
smal och brant, kan 
Flow X installeras 
närmare trappstegen 
och på valfri sida av 
trappan. Din trapphiss 
tar mindre plats och 
trappan blir mer 
lättillgänglig för andra 
familjemedlemmar.

Unik teknik som bara 
kan hittas hos Flow X.

Ditt välbefinnande är 
viktigt för oss – tack 
vare ASL-tekniken 
följer fotstödet med 
sitsen vilket gör att dina 
ben och fötter hålls i en 
naturlig och bekväm 
ställning så att du inte 
belastar dina leder.
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aLtERnativ
Allt hAndlAr 
om dig

När du väljer en Flow X-trapphiss 
kan du vara säker på att den passar 
in i ditt hem. Med en enda diskret 
skena kan trapphissen skräddarsys 
för att passa alla trappor.
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Standard vertikalt avslut 
Standard vertikalt avslut är den perfekta lösningen 
om det finns ett hinder som till exempel en dörr nära 
nedresta trappsteget. Standard vertikalt avslut kräver 
bara 175 mm utrymme från det nedersta trappsteget.

Extra kort vertikalt avslut 
Om utrymmet är begränsat på nedervåningen kan ett 
extra kort vertikalt avslut användas. Då behövs endast 
ett utrymme på 100 mm från det nedersta trappsteget.

Horisontellt avslut 
Om du har extra utrymme längst ner i trappan gör 
det horisontella avslutet att Flow X kan parkeras 
en bit bort från det nedersta trappsteget.

Parkeringskurva 
En parkeringskurva gör att Flow X 
inte blockerar trappan.

SkEna

Stengrå Vit Ljusbrun Mörkbrun

FäRGER

RAL 7030 RAL 9002 RAL 8025 RAL 8019
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Naturbeige

Bergsgrå

Florens rök

Basaltgrå

Mineralblå

Florens beige

Pärlblå

Korallorange

Florens grå

Vinröd

Vinyl

Tyg

Läder

kLäDSEL

Vårt sortiment av högkvalitativa 
tyger och ytskikt gör att Flow X 
harmoniskt smälter in i ditt hem.

Grå ek

Trä
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Raka Svängda

aRMStÖD Och SäkERhEtSbäLtE

jOyStIck

Öppna

Den integrerade joysticken har en behagligt mjukt 
grepp och är konstruerad för att praktiskt fällas ner i 
armstödet när den inte används.

Håll kontakten med familj och vänner med upp till tre 
programmerbara nummer som kan nås direkt från din 
trapphiss.

Ergonomiskt säkerhetsbälte

SaMtaLSEnhEt
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hELautOMatiSk 
hopfällning
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Tack vare att Flow X kan fällas 
ihop automatiskt med bara en 
knapptryckning, har det aldrig varit 
enklare att använda en trapphiss. 
Det här är en unik funktion 
som bara finns på Flow X.

Välj mellan en helautomatiskt 
hopfällbar sits, ett automatiskt 
hopfällbart fotstöd eller vår innovativa 
manuellt hopfällbara version. Den 
smidiga manuella hopfällningen 
underlättas av en integrerad gasfjäder 
som är diskret dold i sitsen.
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kaLLa tiLL DiG 
Och paRkERa
du hAr 
kontrollen

Fjärrkontrollenheter längst upp och 
längst ner i trappan kan användas 
för att kalla till sig och skicka hissen 
till en parkeringsplats när den inte 
används. Fjärrkontrollerna har 
en modern handhållen design och 
en tydlig statusindikator. Det har 
aldrig varit enklare att kalla till 
sig  och parkera en trapphiss.
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FLOW X kan anpaSSaS 
pERFEkt tiLL Din 
inREDninG Och 
Dina MÖbLER
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tEknISka 
SpEcIFIkatIOnER
CertIfIerAd tIll 
hÖgStA StAndArd

282 720

970

70

340

150

502

515-585 380-470

613 450

282 720

970

70

340

150

502

515-585 380-470

613 450
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SpEciFikatiOnER

Hastighet Max 0,15 m/s

Drevtyp Kuggstång/drev

Motoreffekt 350 W

Viktkapacitet 125 kg

Automatiskt 
stopp

Ja

Lutning trappa Upp till 72°

Drift Sensor i  armstöd samt vikbar 
joystickskontroll som standard

Batterier 2 x 12 V batterier, totalt 24 V

Certifiering Maskindirektiv 2006/42/EC 
EN 81-40

Modellkod RP00-CU

Fotstöd Finns i 2 storlekar 
Justerbar i 5 lägen

Sitsens höjd
Justerbar i 4 lägen 
515–585 mm (från golvet 
till sitsens överdel)

Flow X trapphiss är banbrytande. 
Det är en av de mest pålitliga 
och smartaste produkter jag har 
haft nöjet att arbeta med.”

”
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MED FLOW X 
FÖRbLiR tRappan 
LättiLLGänGLiG 
FÖR anDRa 
FaMiLjEMEDLEMMaR
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Access BDD är en division inom TK 
Elevator. Vi ger människor över hela 
världen möjlighet att bekvämt röra sig 
i byggnader genom att tillhandahålla 
trapphissar, plattformshissar och 
hemmahissar som vi distribuerar via ett 
nätverk av noga utvalda affärspartner. 
När du väljer en hiss från Access BDD, 
väljer du en högkvalitativ produkt som 
backas upp av professionell service och 
rådgivning. 
 
Våra partner är alla specialister inom 
mobilitet eller hissprodukter, och de 
genomgår omfattande tekniska och 
affärsmässiga utbildningar om våra 
produkter. Din Access BDD-partner 
guidar dig vid val av alternativ och 
tillbehör, och hjälper dig välja en hiss 
som uppfyller dina särskilda behov 
och som passar in i din omgivning. Du 
kommer också att få expertråd för att 
säkerställa att din nya hiss uppfyller alla 
relevanta regler gällande tillgänglighet 
och säkerhet. 
 
Våra produkter är konstruerade för 
enkel installation och underhåll, 
och allt sköts av en partner som 
godkänts av Access BDD.

OM accESS
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OM accESS

vi tiLLhanDahåLLER 
LÖSninGaR FÖR 
tRapphiSSaR, 
hEMMahiSSaR Och 
pLattFORMShiSSaR 
tiLL utvaLDa 
SaMaRbEtSpaRtnERS 
ÖvER hELa väRLDEn
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accessbdd.com

Access BDD är en 
av Europas ledande 
leverantörer av lösningar 
för trapphissar, 
plattformshissar och 
hemmahissar.

Skanna för att titta på 
vår Flow X kundvideo.
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Slättängsgatan 6
511 57 Kinna

0320-135 66
info@glhiss.se
www.glhiss.se

Gustav III:s Boulevard 34
169 73 Solna

08-754 81 15
info@ajhiss.se
www.ajhiss.se
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