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USYNLIG NÅR
DEN IKKE ER I 
BRUK



Når heisen ikke er i bruk, er den skjult i gulvet og har en overflate som er tilpasset rest-
en av gulvoverflaten – for eksempel teppe, vinyl, matter eller tre. Belegget i 
heisen kan også utføres i hardere overflater, som granitt, marmor og fliser.

Løfteplattformen benyttes innendørs – typisk på steder med små 
nivåforskjeller, som ett eller to trinn. HDN er allsidig og fleksibel med 
tanke på plass og funksjon i et gitt rom – både i offentlige bygg og 
private hjem. Betjeningen er designet for å være både enkel og intu-
itiv å bruke.



Rommet må ikke innredes etter løfteplattformen, fordi HDN 
kan tilpasses rommet. Løfteplattformen blir diskret kamuflert 
i omgivelsene og kan dermed lett og elegant integreres i 
enhver stil.

HDN (Hidden)representerer intelligent og moderne tenkning 
innenfor bransjen, og forener både design, funksjon og ele-
ganse. Løfteplattformen er denne heisen spesielt attraktiv for 
inngangspartier med 1 eller 2 trinn, for eksempel i butikker og 
virksomheter som gjerne vil kombinere hensynet til rullestol-
brukere med individuell innredning og stil, men ikke har nok 
plass å ta av.

HELT KAMUFLERT 

I GULVET

Bak det enkle designet står et robust system med en løftekapasitet på 400 
kg. Samtidig er sikkerheten et av de absolutte grunnelementene. På den 
måten er man beskyttet mot klemfare via sikkerhetsskjørtet som omkranser 
plattformen. Sikkerhetsskjørtene beveger seg 10 cm opp fra gulvet før selve 
løfteplattformen bringer brukeren opp til øverste nivå og fungerer dermed 
også som sikring mot en eventuell avrulling når man er i bevegelse.



Tekniske spesifikasjoner

Løftekapasitet 400kg

Plattformstørrelse 1400 x 900 / 1000 / 1100 mm

Nedbygningshøyde 350 mm 

Løftehøyde Opptil 500mm

Løftehastighet 20mm per sek

Tilkobling 230 VAC/10 A

Driftsyklus 2 min. drift hvert 18. min.
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Elegant og brukervennlig design 
Mulighet for visuell tilpasning til omgivelsene 
rundt løfteplattformen
Robust og svært kraftig konstruksjon 
Enkel å bruke 
Fullstendig lukket og risikofritt system
Matte med handicapsymbol kan leveres

Typegodkjent og CE-merket.


