
Minivatorsedačky

Schodišťové sedačky rovné

s v ě t  b e z  b a r i é r



Pokud přemýšlíte o pořízení rovné schodišťové 

sedačky,  pak Vám Handicare nabízí bezpečné 

a spolehlivé řešení.

Jako jeden ze světově největších výrobců 

schodišťových sedaček již pomohl Handicare 

tisícům lidí odstranit jejich problémy se zdoláváním 

schodů. 

Kolejnice pro schodišťové sedačky se nabízí 

ve dvou základních provedeních: rovné  

a zakřivené. Rovné kolejnice mohou být instalovány 

jen na rovných úsecích (ne za rohy či do zatáček). 

Nabízíme řadu rovných schodišťových sedaček, 

které budou vyhovovat Vašim požadavkům. 

Často je mylně míněno, že se schodišťové sedačky 

instalují do zdí - schodišťové sedačky Minivator 

se instalují na schody. 

Jako všechny Handicare schodišťové sedačky jsou 

i Minivator rovné schodišťové sedačky poháněny 

bateriemi. To znamená, že nemusíte mít strach, že 

v případě výpadku elektrického proudu zůstane 

sedačka nefunkční. 

Komfort uživatele 

Elektricky otočná sedačka 

Při příjezdu na horní konec schodiště musíte ručně 

otočit sedačkou, abyste mohli bezpečně vystoupit 

mimo prostor schodiště. Jestliže jste si vybrali 

příslušenství – elektricky otočnou sedačku, tak 

pomocí stlačení joysticku na područce se sedačka 

sama automaticky otočí, jakmile jste na konci horní 

části dráhy. 

Elektricky sklápěcí stupátko

Stupátko a sed se mohou sklopit, aby bylo více 

místa na schodišti i pro ostatní uživatele schodiště.  

Pokud jste si vybrali příslušenství – elektricky 

sklápěcí stupátko, pak se nemusíte ohýbat při 

sklápění a vyklápění stupátka.

Výhody rovných schodišťových sedaček Handicare



Minivator Simplicity

Nepotřebujete-li elektricky ovládané příslušenství 

a máte rovné schodiště, pak Vám nabízí model 

Simplicity bezpečné a cenově výhodné řešení pro 

zdolávání schodů. 

Stupátko a otáčení sedačky se u modelu Simplicity 

ovládá ručně. Ke standardnímu vybavení patří 

bezpečností pás na svorku. 

Pohonná jednotka řady Simplicity se může 

nabíjet po celé dráze kolejnice, což znamená, že 

může být zaparkována na jakémkoliv místě, když 

není v provozu. Nemusíte se starat, kde parkuje 

sedačka, jelikož baterie se nabíjí na každém místě 

kolejnice. 

Simplicity může být dle potřeby vybavena 

s mechanicky sklopnou kolejnicí nebo s posuvnou 

kolejnicí. Čalounění je v pískové barvě, 

z omývatelného a oheň nešířícího materiálu. 

Minivator Simplicity+

Pro ty, kteří potřebují elektricky ovládané 

příslušenství, nabízí model Simplicity+ stylové 

řešení pro zdoláváním schodů. V tomto případě se 

kombinuje kolejnice s nabíjením po celé délce se 

sedátkem Minivator 1000. Barvy sedátka lze vybrat 

z 6 barev. 

U Simplicity+ je možnost volby mezi manuálně 

a elektricky ovládaným stupátkem a otočnou 

sedačkou.  

Simplicity+  je dostupná s možností posuvné 

kolejnice a manuálně sklopné kolejnice. Jsou-li 

Vaše vstupní dveře dole blízko schodiště, pak 

nabízí model Simplicity+ různá řešení, aby kolejnice 

nepřekážela.  



Minivator 1000

Pro ty, kteří vyžadují minimální omezování prostoru 

schodiště, nabízí model Minivator 1000 jednu 

z nejužších kolejnic na trhu. Čalounění se nabízí 

v šesti různých barevných provedeních a sedačka 

může být vybavena volitelným příslušenstvím – 

elektrické ovládání stupátka, elektrické otáčení 

sedačky pro snadné vystupování na horní podestě. 

Úzká hliníková kolejnice se zakrytým ozubením 

nabízí dvě parkovací možnosti (ve standardu), 

na kterých se nahoře a dole nabíjí baterie. 

Minivator 1000 má se 160 kg nejvyšší nosnost 

z našich sedaček. 

Minivator 1000 může být kombinován s elektricky 

sklopnou kolejnicí, aby se zabránilo překážení 

kolejnice ve spodním úseku před schody.

Možnost volby automaticky Inteligentní 

bezpečnostní funkce. 

Sedačka pro venkovní použití

Pro někoho nepředstavuje problém se schody 

jen v domě. Zdolávání schodů do zahrady 

či k venkovním dveřím může být rovněž obtížné. 

Minivator 1000 venkovní sedačka je zcela 

vodotěsná a slouží k odstranění problémů, které 

vyplývají z venkovních schodišť. 

Jako všechny Minivator schodišťové sedačky 

má model pro venkovní použití zamykání, 

aby se zabránilo neoprávněnému použítí. 

Minivator venkovní sedačka je dodávána 

s UV-ochranným šedým čalouněním a k tomu 

s nepromokavým obalem, aby byla chráněna před 

počasím a vždy připravena k použití. 



Potřebujete sklopnou kolejnici?

Pokud potřebujete mít sedátko opravdu nízko, aby 

se uživatel mohl na něj posadit, musí vést kolejnice 

přes schodiště na podestu. U některých domů jsou 

vstupní dveře velmi blízko u schodů a je možné, 

že bude kolejnice stát v cestě. V těchto případech 

by měla být instalována kolejnice se sklopnou částí. 

Takto se může kolejnice odklopit z prostoru dveří, 

čímž odstraníme překážku na podestě u dveří. 

Všechny rovné schodišťové sedačky jsou dostupné 

s manuálně ovládanou sklopnou kolejnicí.  

Minivator 1000 je také dostupný s elektricky 

sklopnou kolejnicí. Při aktivaci ovladače se sklápí/

vyklápí sklopná kolejnice automaticky. 

Bezpečnost jako standard

Všechny Minivator sedačky mají bezpečnostní 

senzory na pohonné jednotce a stupátku; slouží 

k tomu, aby zastavily sedačku, jakmile narazí na 

překážku. Jakmile se sedačka zastaví, pak může 

jet pouze v opačném směru. Všechny Minivator-

sedačky mají diagnostický display, abyste mohli 

sledovat stav Vaší sedačky, např. bezpečnostní 

čidlo stupátka bylo aktivováno. 

Ke standardnímu vybavení Vaší sedačky 

patří bezpečnostní pás. Snadno odjistitelný, 

samonavíjecí pás dodává dodatečně fl exibilitu, 

můžete ho zapnout na straně či uprostřed, podle 

toho, co je pro Vás jednodušší.

Posuvná kolejnice

Posuvná kolejnice je průkopnické řešení, které je 

dostupné jen u Minivatoru. Je v nabídce u rovných 

schodišťových sedaček Simplicity nebo Simplicity+. 

Díky tomuto jedinečnému řešení je zbytečná nutnost 

sklopné kolejnice, protože kolejnice se současně 

se sedačkou posouvá po schodišti, čímž zůstává 

spodní část podesty u dveří bez překážky. 

Jednoduché ovládání

Všechny Minivator sedačky se ovládájí stlačením 

a držením velké, robustní ovládací páčky ve směru 

jízdy. Ovladač se nachází na konci područky 

a může být bezproblémově ovládán rukou či 

dlaní, přičemž ovladač nepřekáží na područce 

při nasedání a vystupování. 



Minivator rovné schodišťové sedačky - přehled

Sed Simplicity  Simplicity+  1000

Výběr čalounění x √ √ Výběr ze šesti barev čalounění umožní sladění s interiérem.

Elektrické otáčení x o o Dělá otáčení sedačky při na- a vysedání na podestě velmi snadné.

Samonavíjecí pás x √ √ Samonavíjecí pás se může zapnout buď na bocích či uprostřed.

Pás se svorkou √ x x Tento černý pás má svorku uprostřed, která se mačká na obou stranách.

Pás se suchým zipem x o o Tento černý pás má obou koncích suchý zip, aby byl bezpečně zafi xován na pozicích.

Krátké područky o x x Umožnuje otáčení sedačky na obzvláště úzkých schodištích.

Stojící sed x o o Ideální pro uživatele s pohybovým omezením u kyčelních a kolenních kloubů.

Venkovní verze x x o Pro použití venku, např. k venkovním dveřím.

Stupátko Simplicity  Simplicity+  1000

Manuální √ √ √ Stupátko se sklápí a vyklápí ručně.

Ovládané sedem x o o Stupátko se sklápí, když se sklopí sed.

Ovládané područkou x o o Stupátko se může při sezení sklápět a vyklápět spínačem pod područkou.

Kolejnice Simplicity  Simplicity+  1000

Nabíjení po celé dráze √ √ x Sedačka se může nabíjet kdekoliv na kolejnici.

Více nabíjecích míst x x √ Zavezte sedačku pomocí dálkového ovládání na nabíjecí body.

Úzká, eloxovaná kolejnice x x √ Úzká kolejnice poskytuje po instalaci maximální volnost na schodišti.

Min. přesah kolejnice nahoře o x x Když jsou dveře nahoře v kolizi s kolejnicí.

Sklopná kolejnice mechanická o o o Když jsou dveře dole v kolizi s kolejnicí (či průchod).

Sklopná kolejnice elektrická x x o Odklápí kolejnici automaticky, když sedačka vyjiždí a udržuje tímto spodní oblast dveří volný.

Posuvná kolejnice o o x
Kolejnice jezdí se sedačkou, udržuje tímto spodní i vrchní oblasti dveří – podest volné 

(zbytečnost sklopné kolejnice).

Nosnost            Simplicity  Simplicity+  1000

Standardní max. nosnost 140kg       140kg 137kg

Max. Heavy-Duty-verze x  x          160kg

Plnění normy Simplicity  Simplicity+  1000

BS5776: Sch. sedačky √ √ √

ISO9386: Sch. sedačky √ √ √

√ standardně dostupné  o volitelná výbava    x není k dispozici

  HNĚDÁ ČERVENÁ BÉŽOVÁ MODRÁ ŠEDÁ ZELENÁ

Výběr barev pro čalounění Simplicity+ 1000

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


