MOVIMENTO
SUAVE

FLOWX

Pensado para um movimento suave, o
Flow X proporciona um elevado nível
de conforto, segurança e desenho.
O nosso elevador de escadas mais
compacto, Flow X foi concebido para
se integrar facilmente em sua casa.
Flow X é instalado sobre as suas
escadas e não na parede, permitindo
uma instalação rápida e eficiente, com
o mínimo de alterações na sua casa.

02

03

Uma combinação
de inovação e
funcionalidade,
o Flow X é nosso
elevador de
escadas mais
completo de
monorail curvo

"

O Flow X transporta-me suavemente
para cima e para baixo pelas escadas
e tirou muitas complicações da
minha vida. Além disso, também
fica muito bem na minha casa. Eu
recomendo sem qualquer dúvida!"
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Conforto
O Flow X redefine
o máximo conforto.
Ofrece características
ergonómicas e
inovadoras, desenhadas
ao detalhe pensando
em sí. O encosto e o
assento acolchoados
são especificamente
projetados com uma
suave inclinação que,
combinada com a altura
ajustável do assento e do
apoio de pés, favorecem
uma posição sentada
natural e confortável e
personalizada.

DESENHo
automática com o premir
de um botão. Esta função
exclusiva permite que o
Flow X faça o trabalho,
para que se possa sentar
confortavelmente e
aproveitar seus benefícios
do início ao fim.

FLOW X é o nosso
elevador de escadas
curvas mais completo.
Foi projetado para
combinar inovação com
um design inspirador
e contemporâneo de
Pearson Lloyd.

Experimente o conforto
do Flow X e escolha entre
as opções da nossa coleção
de tecidos e acabamentos
contemporâneos de alta
qualidade para tornar
seu elevador realmente
parte da sua casa.

Ao escolher o acabamento
do Flow X, você garante
uma adaptação perfeita a
sí e à sua casa. Receberá
um elevador elegante
e contemporâneo com
opções personalizadas
com todos os elementos
mecânicos elegantemente
ocultos. Beneficiará
do nosso elevador
mais compacto, com
nosso o assento mais

Desenhada para uma vida
sem esforço, o Flow X está
disponível com abertura
e fecho totalmente

generoso e confortável.
Desfrute de uma viagem
suave e segura, pois nossa
tecnologia ASL mantém
o Flow X perfeitamente
nivelado enquanto
gira durante a viagem,
ideal para escadas
tão estreitas quanto
610 mm de largura.

Flow X é fabricado com a
tecnologia mais avançada
e pode ser instalado em
qualquer tipo de escada.
Nossa tecnologia avançada
de rotação e nivelamento
ASL (Advanced Swivel and
Leveling) permite que ele
seja instalado em escadas
de até 610 mm de largura.
Esta característica,
exclusivo do Flow X,
permite que o seu elevador
de escadas gire enquanto
está em movimento,
tornando-o um dos
elevadores de escadas
mais versáteis do mundo.
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SEGURANÇA
O elevador de escadas
Flow X foi projetado e
testado de acordo com
os mais altos padrões
(Diretiva de Máquinas
2006/42/CE e EN 81-40),
para lhe dar total
segurança enquanto você
se desloca pela sua casa.
Os inovadores apoios de
braço do Flow X oferecem
diversas vantagens
importantes. Têm uma
forma ergonómicamente
cónica, concebida para
lhe dar um apoio adicional
na hora de se levantar
ou sentar-se. E, graças à
posição exclusiva do apoio
de braços de acesso aberto,
a transferência para
uma cadeira elevatória
nunca foi tão fácil. Por
último, o dispositivo de
deteção inteligente nos
apoios de braços impede
o movimento quando
os apoios de braços não
estão na posição correta,

proporcionando total
tranquilidade. O cinto
de segurança e os apoios
de braços envolventes
mentem-no seguro
durante todo o percurso.
Pode ficar descansado,
pois as luzes indicadoras
codificadas por cores
colocam-no no controlo,
para que saiba que o seu
elevador está a funcionar
corretamente.
O Flow X oferece uma
função opcional chamada
integrada (programável
para até três números),
para garantir permanece
ligado com amigos
e familiares quando
estiver usando o seu
elevador de escadas.
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Quando REBATIDO
O Flow X, todos os
elementos mecânicos
permanecem
elegantemente
OCULTos
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Nossa tecnologia exclusiva ASL
permite que o elevador Flow X gire e
se mantenha perfeitamente nivelado
enquanto está em movimento. Ao girar
durante a viagem, você está sempre na
posição mais segura e confortável.
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TECNOLOGIA
ASL
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O assento está sempre
na posição correta
para sentar e levantar
de forma segura
O Flow X gira à medida
que se desloca, o que
facilita e agiliza o
sentar e levantar-se do
elevador tanto no topo
como base das escadas.
No topo da escada, o
assento pode girar para
o lado contrário das
escadas, para que possa
sair de forma segura do
elevador de escadas.

Trabalhamos
constantemente
para proporcionarlhe segurança,
conforto e tempo
A tecnologia ASL
funciona enquanto
o elevador está
em movimento.
Isto permite evitar
paragens adicionais e
movimentos giratórios
no início, durante e
no final do percurso,
economizando tempo e
oferecendo segurança
e conforto adicionais.
O elevador de escadas
realmente move-se
com suavidade.

3
Pelo interior ou
exterior mesmo
nas escadas mais
estreitas e inclinadas
Mesmo nos casos em
que a escada é estreita
e muito inclinada,
o Flow X pode ser
instalado mais
próximo do degrau
e em qualquer um
dos lados da escada.
O seu elevador de
escadas será menos
intrusivo e as escadas
permanecerão
acessíveis para os
outros membros da
família em sua casa.

4
Tecnologia única que
só pode ser encontrada
com o Flow X
O seu bem-estar é
importante para nós.
Quando você escolhe a
tecnologia ASL, o apoio
para os pés gira com
o assento, garantindo
que suas pernas e
seus pés permaneçam
numa posição natural e
confortável, aliviando
qualquer tensão
adicional sobre as
suas articulações.
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Carril

12

Vertical standard

Vertical curto

O estacionamento vertical standard é a solução
perfeita se existir uma obstrução como uma porta
próxima na base das escadas. O vertical standard
apenas requer 175 mm antes do primeiro degrau.

Onde o espaço é ainda mais limitado na parte
inferior das escadas, pode-se instalar um
estacionamento vertical curto que apenas
ocupa 100 mm antes do primeiro degrau.

Opções
Tudo para si

13

Horizontal

Curva de estacionamento

Onde houver espaço extra na parte inferior
das escadas, o prolongamento horizontal do
carril permite que o Flow X fique estacionado
longe do primeiro degrau das suas escadas.

Uma curva de estacionamento permite que o Flow X
fique perfeitamente estacionado fora das escadas.

COR

Ao escolher o elevador de escadas
Flow X, garante a melhor adaptação à
sua casa. Com um carril único e discreto,
o Flow X é fabricado sob medida para
se adaptar em qualquer escada.

Cinzento pedra

Branco

Castanho claro

Castanho escuro

RAL 7030

RAL 9002

RAL 8025

RAL 8019
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APOIOS DE BRAÇOS E CINTO DE SEGURANÇA

Coleção de estofos
Vinil

Creme natural

Cinzento basalto

Azul pérola

Vermelho escuto

Tecido

Cinzento montanha

Direitos

Azul mineral

Curvos

Laranja coral
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Couro

Fumo de Florencia

Castanho claro
de Florencia

Cinzento de
Florencia

Aberto

Cinto de segurança ergonómico

JOYSTICK

dispositivo
de chamada

Com um tato macio e confortável, o joystick integrado
foi projetado, para que se possa rebater perfeitamente
no apoio de braço quando não estiver em uso.

Fique ligado com amigos e família com até três
números de telefone diferentes, que podem ser
contatados diretamente de sua cadeira elevatória.

Madeira

Carvalho cinzento

A nossa coleção de tecidos e
acabamentos de alta qualidade
permite que o Flow X se integre
sem esforço à sua casa.
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Usar um elevador de escadas nunca
foi tão fácil com a abertura e fecho
automático do assento, com o apertar
de um botão. Uma função exclusiva
apenas disponível com o Flow X.
Escolha entre um assento rebatível
totalmente automático, apoio para
os pés rebatível automático ou a
nossa inovadora versão manual. O
movimento contínuo da retráctil manual
é suportado por um amortecedor
a gás que está discretamente
escondido dentro do assento.
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assento
RETRÁCTIL
automático
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Chamada e
estacionamento
VOCÊ TEM O
CONTROLO

Os comandos à distância intuitivos na
parte superior e inferior das escadas
são usados para chamar seu elevador e
enviá-lo a um ponto de estacionamento
quando não estiver em uso. Com um
design portátil moderno e um indicador
de estado do elevador de escada, chamar
e estacionar nunca foi tão fácil.
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Flow X COMBINA
PERFEITAMENTE
com sua decoração
e MÓVEIS
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caracteristicas
TÉCNICAs
Cumpre com as
normas MAIS
exigentes

CARACTERISTICAS
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613

613

613

502

502

502

450

450

Velocidade

Máx. 0,15 m/s

Sistema de
acionamento

Pinhão e cremalheira

Potência do
motor

350 W

Capacidade
de carga

125 kg

Paragem
automática

Sim

Inclinação
das escadas

Até 72°

Funcionamento

Deteção do apoio de
braços e joystick integrado
rebatível com standard

Baterias

2 baterias de 12 V, total 24 V

Certificação

Diretiva Máquinas 2006/42/CE
e EN 81-40

Código do
modelo

RP00-CU

Apoio de pés

Disponível em 2 tamanhos e
ajustáveis em 5 posições

Altura do
assento

Ajustável e 4 posições
515 - 585 mm

"

450

O elevador de escada Flow X representa
uma alteração revolucionária.
É um dos produtos mais fiáveis com
o qual tive o prazer de trabalhar."
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com o Flow X
a sua escada
permanece livre
e acessível para
os outros membros
da sua família
em sua casa
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sobre
access
O Access BDD é uma divisão da
TK Elevator. Damos às pessoas em
todo o mundo a capacidade de se
movimentar confortavelmente em torno
de edifícios, fornecendo elevadores
de escadas, plataformas elevatórias e
elevadores residenciais, que distribuímos
por meio de uma rede de parceiros de
negócios cuidadosamente escolhidos.
Ao escolher um elevador Access BDD,
você está escolhendo um produto de
alta qualidade, apoiado por serviços e
conselhos especializados.
26

27

Nossos parceiros são todos especialistas
em produtos de mobilidade ou elevadores
e recebem amplio treinamento técnico
e comercial sobre nossos produtos. O
seu parceiro Access BDD irá guiá-lo
através das opções de produto para
ajudá-lo a escolher um elevador que
atenda às suas necessidades e se
adapte ao seu ambiente. Você também
receberá consultoria especializada para
garantir que seu novo elevador esteja em
conformidade com os regulamentos de
acessibilidade e segurança relevantes.
Nossos produtos são projetados para
fácil instalação e manutenção, com
todos os cuidados de seu parceiro
aprovado pelo Access BDD.

Fornecemos SOLUÇÕES DE
ELEVADORES DE ESCADAS,
ELEVADORES DOMÉSTICOS E
PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS
A DISTRIBUIDORES
SELECIONADOS DE
TODO O MUNDO
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A Access BDD é um
dos fornecedores
líderes da Europa de
cadeiras elevatórias,
plataformas elevatórias
e soluções para
elevadores residenciais

Faça a leitura para ver o
nosso vídeo de percurso
de cliente Flow X.

O seu parceiro Access BDD local é:

accessbdd.com

