
 

Schodišťové sedačky zakřivené

Freeliftsedačky

s v ě t  b e z  b a r i é r



“Schodišťová sedačka Freelift  se perfekt-
ně hodí na mé úzké schodiště a stále na 
něm zůstává dostatek místa. Je opravdu 
vynikající. Ovládání je tak snadné, že 
jsem ji mohl ihned používat. Jsem velmi 
spokojený, že  sedačka je pohodlná 
a tichá; cítím se opět bezpečně a příjemně. 
Měl jsem si ji pořídit již mnohem dříve”. 

Handicare schodišťové sedačky se vyrábí 

a instalují již více než 125 let. Po celém světě se 

nachází mnoho spokojených zákazníků, neboť  

Vývoj naslouchá jejich přáním a možnostem. 

Schodišťová sedačka od společnosti Handicare 

je nejenom pohodlná a praktická, ale i elegantní, 

bezpečná a tichá. Nabízíme velký výběr několika 

Výhody schodišťových sedaček Freelift společnosti 

Handicare 

Perfektní řešení pro každé schody 

Handicare má řešení pro každou situaci. Všechny 

Freelift točité schodišťové sedačky nabízí přednosti 

kompaktního, místa šetřícího jedno-kolejnicového 

systému. S našimi různými modely jsme schopni 

instalace schodišťových sedaček skoro ve všech 

domech. Také na úzkých a komplikovaných 

schodištích zabírá kolejnice málo místa. Největsí 

výhodou je, že schodiště zůstane i pro ostatní 

uživatele volné. Pro více podlažíPro vnitřní

dráhu schodiště 

Pro vnější dráhu 

schodiště 

provedení a barev, tak aby se schodišťová sedačka 

ideálně hodila k Vašemu interiéru. 

Získáte nezávislost s atraktivním designem 

a maximálním bezpečím ve Vašem domě za cenu, 

která se Vám bude určitě líbit. Díky jednorázové 

investici si zachováte mobilitu a můžete zůstat 

bydlet v prostředí, na které jste zvyklí. Nouzová 

řešení, jako bydlení v jiném podlaží (přízemí) nebo 

stěhování,  budou patřit minulosti. Schodišťová 

sedačka nabízí optimální pohodlí a bezpečí. 

Představuje něco, co jste si sobě a Vašemu okolí 

měli dávno dopřát.

“Je bezpečná, hezká 

a dokonce se hodí do 

mého interiéru”

Freelift Rembrandt Freelift Van Gogh Freelift Vermeer



45° směr jízdy  

Je-li schodiště velmi úzké nebo má-li uživatel omezenou funkčnost kolen, 

máme pro Vás řešení v podobě možnosti jízdy sedačky ve 45° pozici. 

Kombinací jízdy ve 45° a prodlouženého stupátka nedochází ke kolizi 

s protější stranou schodiště. 

Prostorově úsporný design

Područky, sedátko a stupátko se 

může snadno sklopit, tak aby sedačka 

minimálně zasahovala do prostoru. 

Joystick

Praktický joystick může být 

dle přání umístěn na pravé 

či levé područce.

Zamykání klíčem

Uzamčením zabráníme 

neoprávněnému 

použití.

Vlastnosti sedaček

Bezpečnostní pás

Standardní 

bezpečnostní vybavení 

každé sedačky.

Dálkové ovládání

Lehkým stlačením 

tlačítka si jednoduše 

sedačku přivoláte. 

Souběžně se sklápěcí 

stupátko* 

Jednoduchým tahem za 

sedátko skopíte stupátko 

bez nutnosti se sklánět.

Ruční otáčení 

Stlačení páky Vám 

umožní otočení 

sedačky. 

Elektrické otáčení*

Pomocí joysticku se 

sedačka automaticky 

otočí mimo prostor 

schodiště. 

*příplatkové příslušenství 



Sedačka pro každý interiér 

Schodišťové sedačky Handicare nabízí několik typů 

sedátek, které jsou dostupné v několika barevných 

provedeních. Možnost výběru příslušenství, které 

bude vyhovovat Vám a Vašemu prostředí tak, aby 

se schodišťová sedačka stala přirozenou součástí 

Vašeho interiéru. 

Elegance

Nové sedátko Elegance má měkké čalounění 

a nabízí kombinaci elegantního designu 

a propracovaného komfortu. Moderní čalounění 

dává sedátku luxusní vzhled. 

Basic

Perfektní kombinace ergonomického designu 

a komfortu sezení. Souběžně sklopné područky 

se sedem a stupátkem jedním tahem.

Classic

Toto provedení s atraktivním „koženým“ vzhledem, 

je velmi snadné na údržbu a odolné. Optimální 

ergonomická opěrka a sed z polyuretanu. 

Elegance

Classic

Basic

 TMAVĚ ŠEDÁ    BORDEAUX BÉŽOVÁ 

  ČERVENÁ  

 

Výběr barev

 BORDEAUX BÉŽOVÁ KRÉMOVÁ

 ČERVENÁ  KOŽENKA

 

Výběr barev

 BORDEAUX KRÉMOVĚ KAKAOVĚ

 ČERVENÁ BÍLÁ HNĚDÁ

Výběr barev
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Automaticky sklopná kolejnice

Handicare nabízí praktickou automaticky sklopnou 

kolejnici, čímž mohou zůstat průchody a dveře 

volné. 

Řešení přímo na míru 

Perfektní zpracování, 100% práce na míru… 

a přesto rychlá instalace u Vás doma. Při 

nezávazné návštěvě s Vámi probereme všechny 

možnosti schodišťových sedaček. 

Každá schodišťová sedačka Handicare je 

zhotovena dle individuálních požadavků. Abychom 

to zajistili, používáme nejmodernější měřící 

technologii – PhotoSurvey, která nám umožňuje 

přesné zaměření a optimální přizpůsobení. 

Provedení zakončení kolejnice – horní a dolní 

Barva kolejnice, která se vždy hodí

Kolejnice se hodí do každého interiéru a je 

dostupná v barvě krémově-bílé, hnědé a šedé.

Zkrácené zakončení dole

Toto provedení zakončení umístěné těsně před 

nejspodnějším schodem může zabránit nutnosti 

instalace sklopné spodní části kolejnice.

Standardní

zakončení dole

Parkovací pozice            Prodloužené zakončení

90° nahoře           nahoře

Zkrácené

zakončení dole

Prodloužené

zakončení dole

Parkovací

pozice 90° dole

Parkovací

pozice 180° dole



Handicare Stairlifts B.V.

Newtonstraat 35

1704 SB  Heerhugowaard

The Netherlands

T +31 (0)72 576 88 88

F  +31 (0)72 574 34 35

stairlifts@handicare.com 

www.handicare.com

Pinnot CZ s.r.o.

Rudé armády 47

683 01  Rousínov

Tel.: 800 707 777

info@pinnot.cz

www.pinnot.cz

Zkušenost

Schodišťové sedačky Handicare čerpají z více než 

125 let zkušenosti z vývoje a výroby výtahů. Tímto 

je jedním z nejstarších výrobců schodišťových 

sedaček v Evropě.

S technickou dokonalostí a inteligentními řešeními 

nabízí Handicare nejenom schodišťové sedačky 

s větším komfortem, ale také více atraktivního 

stylu a vkusu zákazníka. Špičková kvalita ve všech 

ohledech dělá schodišťovou sedačku Handicare 

neocenitelnou pomůckou nezávislosti u Vás doma. 

Mnoho spokojených zákazníků se o tom denně 

přesvědčuje. 

Kvalita a bezpečnost

Námi dodávané schodišťové sedačky mají pouze 

jednu kolejnici s ozubením směrem dolů, které je 

bezpečně zakryto. Tím je dosaženo minimální riziko 

ušpinění či dokonce poranění. Vysoká kvalita je 

samozřejmostí, tu nabízíme v oblasti bezpečnosti, 

inovací, komfortu a designu. Všechny naše produkty 

jsou  testovány a schvalovány celosvětovými 

nezávislými zkušebnami (NIVL, BSI, TÜV und BCJ). 

Proto naše produkty splňují nejvyšší požadavky, co 

se kvality a bezpečnosti týče.


