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Hjemmet ditt er ikke bare et hus, men et 
speilbilde av deg og din livsstil. Hjemmet ditt 
formes sammen med deg og dine omgivelser, 
-og det tilpasses dine behov når behovene 
endrer seg.

Seteheisen S200 er produsert med akkurat dette i tankene.  
Stolen er robust, sikker, komfortabel og lett å bruke og den bidrar 

til større uavhengighet og selvtillit når det kommer til de daglige 

gjøremålene. Den er skreddersydd og har den aller siste teknologien 

slik at den fungerer som den skal.

 

Opplev tysk ingeniørkunst på sitt beste med en S200 seteheis fra 

TK Home Solutions. 

FÅ FULL 
GLEDE AV 
HJEMMET 
DITT
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Justerbart sete og fotbrett

Åpent på sidene

Bredt og komfortabelt sete

Ergonomisk riktig ryggstøtte

“JEG FØLER MEG AVSLAPPET 
OG TRYGG - DET ER SOM Å 
SITTE I EN VANLIG STOL!”
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Komfort
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S200 ser slank og kompakt ut på utsiden, men den 

føles som en bred og komfortabel hverdagsstol. Den 

gode skumfylte puten, sammen med ryggstøtten, 

gjør at du kan lene deg tilbake i en naturlig og trygg 

stilling. De åpne sidene og armlenene gir deg god plass 

rundt lårene, livet og hoftene. For å sikre den perfekte 
passformen er både fotbrett og sete, justerbart. 

Med det ergonomisk riktige fotbrettet får du mindre 
belastning på knærne når stolen brukes. Når den er 

parkert tar den svært liten plass slik at den ikke er til 

hinder for andre .
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Hemmeligheten bak den gode følelsen av sikkerhet 
når du bruker S200, er det nye designet på armlenene. 

Armlenene er bøyd innover slik at de “omfavner” deg når 

du bruker stolen. Du sitter i en komfortabel høyde og 

armlenene er lange med konisk utforming. Dette gir deg 

både et trygt grep og ekstra støtte når du skal reise deg 

eller sette deg ned i stolen. Sikkerhetsbeltet har en godt 

synlig spenne som enkelt kan festes med èn hånd. (Høyre 

eller venstre)

Når stolen ikke er i bruk, kan den automatisk folde seg 

sammen slik at andre enkelt kan komme seg forbi. -Og for 

å forhindre ulykker, stopper stolen umiddelbart om det er 

hindringer eller objekter er i veien.

Sikkerhet
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“JEG FØLER MEG AVSLAPPET OG 
TRYGG - DET ER SOM Å SITTE I 
EN VANLIG STOL!”
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Plastbelagte hengsler gir god beskyttelse

Automatisk deteksjon av hindringer

Sikkerhetsbeltet kan festes med én hånd

Tilgang til stolen fra siden

Myke og konisk armlener med 
antiskli for bedre grep 
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Seteheisen S200 ser alltid 
kompakt og liten ut. Den kan 
enkelt foldes sammen slik at den 
tar lite av plassen i området rundt. 
På denne måten er den ikke “i 
veien” for andre som er i huset.
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3Justerbar fotbrett-høyde

Liten ekstra fjernkontroll (opsjon) 

Joystick som kan vippes opp
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Bekvemmelighet
Når den nye stolheisen har blitt en del av livet ditt, ønsker du ikke 

at den skal stå i veien! S200 er romslig i bruk, men den er også 

den mest kompakte stolen på markedet når den står parkert. Å 

legge sammen eller sette opp stolen er en enkel prosess, også om 

man benytter èn hånd. Her kan man bare gjøre det som er mest 

praktisk. 

Du kan til og med velge automatisk sammenslåing av stolen ved å 

trykke på en knapp. 

Fotbrettet kan dyttes opp slik at det ikke er i veien når du setter 

deg i stolen. I det du sitter, kan du trykke på en knapp på armlenet 

slik at fotbrettet automatisk løfter seg. 

Det er svært enkelt å manøvrere stolheisen. En joystick kan 

vippes opp med en finger, med tommelen, håndleddet eller ved å 

bruke siden av hånden. Knapp og indikatorlampe kan enkelt nåes 

fra alle posisjoner. 
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Tilpasning
Hvert enkelt hjem er forskjellig, og det er også hver enkelt 

S200. Våre selgere kommer hjem til deg, etter avtale, for å måle 

trappeoppgangen og for å sikre at din stolheis er tilpasset dine 

ønsker og behov.

Utseende på stolen er moderne og tidløst, og den er et møbel som 

vil passe rett inn i hjemmet ditt. Det er ingen kabler eller annen 
synlig mekanikk på stolen. Møbeltrekket er ene og alene ditt valg. 

Du kan velge blant flere typer tekstiler, vinyl eller ekte skinn, og de 

er tilgjengelig i flere farger. De er også brannsikre og lett å holde 

rene .
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S200 Seteheis kan monteres på både innerløpet og ytterløpet på trappen din, og 

endestykket på skinnene kan festes på flere måter, som vist på bildene under.

Stoff sand Stoff mørk rød Stoff blå Skinn sand Skinn brun Skinn mørk brun

Sand vinyl Beige vinyl Blå vinyl Mørk rød vinyl

Hvit Grå stein Blek brun Mørk brun Naturlig eik Varm eik grå

UTVALG MØBELTREKK

UTVALG SKINNEFARGER

SKINNEMONTERING

UTVALG RYGGSTØTTE

“JEG VELGER ET STOFF
SOM MATCHER SOFAEN 
ELLER VEGGENE MINE 
SÅ DET SER UT SOM EN 
DEL AV INVENTARET.”

UTVALG FOTBRETT

Standard fotbrett

Lite fotbrett



Tillit
Ro i sjelen, for både deg og familien din.

En trygg seteheis er et hjelpemiddel som vil gi deg større uavhengighet. 

Du kan bo hjemme lengre og du får større selvtillit i forhold til din egen 

fremkommelighet i huset. 

Med S200 kan du også få en innebygd anropsknapp (alarmknapp) slik 

at du kan ringe et familiemedlem eller andre om du trenger hjelp. Du kan 

forhåndsprogrammere 3 telefonnummer slik at du raskt kan ringe om du 

trenger bistand. Det er også mulig å ta imot anrop mens du sitter i stolen. 

Skulle stolheisen stoppe på grunn av et strømbrudd, er det ingen fare for at du 

blir ståene fast. S200 har en innebygd batteripakke slik at du alltid kommer 

deg trygt og sikkert ned.
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Anropsknappen/alarmknappen 

kan forhåndsprogrammeres med 

3 telefonnummer slik at du alltid 

kan få bistand om du trenger det. 

Du kan også besvare anrop om 

stolen er i bevegelse.

Vår seteheis-teknologi er laget for at du 
kan nyte hjemmet ditt, både i dag og i 
morgen. Vi bruker mye tid på å prate med 
våre kunder slik at vi kan levere riktig 
løsning tilpasset dine behov. Vi jobber 
konstant med utvikling og endringer 
slik at kundene våre skal få de mest 
relevante og praktiske løsningen. Dette 
arbeidet har resultert i flere patenterte 
teknologiløsninger som er unike for TK 
Home Solutions hjemmeheiser.
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S200 – en behagelig reise

S200 seteheis har ASL®-teknologi som er patentert av TK Home 
Solutions. Denne teknologien gjør at stol og fotbrett kan rotere 

samtidig, når du benytter seteheisen. På denne måten vil du alltid 

sitte trygt og komfortabelt i stolen. 

Fotbrettet er koblet sammen med selve stolen, og er derfor ikke en 

egen drivende enhet. I praksis betyr dette at fotbrettet kan plasseres 

lengre frem slik at man slipper å bøye knærne under selve stolen. Det 

betyr også at det blir enklere å sette seg ned og reise seg opp siden 

både stol og fotbrett roterer samtidig når du stopper ved endepunktet 

for reisen. Og til slutt, hele kroppen sitter i den samme gode, 
ergonomisk riktige posisjon hele veien.

ASL® teknologien blir programmert for akkurat din trapp slik at reisen 

blir behagelig for deg. 

Vi er den eneste produsenten av seteheiser som har denne 

patenterte ASL®-teknologien. 
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Gå sikkert av og på stolen        

Komfortabel posisjon på hele reisen

Stol og fotbrett roterer sammen   

Optimal rotasjon, også i smale og bratte trapper

Ergonomisk riktig fotbrett slik at man slipper å bøye knærne under stolen
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Bestilling og installasjon
Enhver montering er forskjellig, og det er hver enkelt trapp også. Derfor er vårt første 

steg alltid et avtalt besøk hjemme hos kunden. En av våre sertifiserte teknikere vil 

prate med deg og avdekke hvilke behov som skal dekkes, informere om de forskjellige 

mulighetene og finne den beste løsningen for deg, sammen med deg. 

STEG 1: 
Gratis konsultasjon 
hjemme hos deg, 

oppmåling av trapper, 
3D-visualisering av S200 

STEP 2: 
Måling av tapp slik at vi kan 

skreddersy din seteheis

STEG 3: 
Produksjon av din 

S200 på vår fabrikk

STEG 1

STEG 4 STEG 5

STEG 2
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Når seteheisen er ferdigprodusert, vil en tekniker fra TK Home Solutions installere den på 

kort tid. Det er ikke behov for bygningsmessige endringer når stolen skal monteres, og 

du vil få full opplæring i hvordan du bruker stolen. 

STEG 4: 
Leveringstid

STEG 6: 
Full opplæring i bruk av din 

S200 Seteheis

STEG 5:
Installasjon utføres av en 

sertifisert tekniker 

STEG 6

STEG 3
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Digital forhåndsvisning av seteheisen
HoloLinc™ bruker Mixed Reality-teknologi (MR) slik at du kan få se hvordan 
seteheisen vil se ut i trappen din, når den er ferdig montert. En av våre 

teknikere vil vise deg et bilde av den nye stolen, ferdig montert, i dine trapper.

Med HoloLinc™- briller kan de også måle trappen din på kun ett besøk. 

Våre S200 Seteheiser, er laget for at de skal passe alle typer trapper. 

Å bruke HoloLinc™-briller både forenkler og øker farten på produksjons- 

prosessen, spesielt om seteheisen skal monteres i kompliserte trapper. 
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Service og muligheter 
som setter deg først

Kvalitet i alle ledd er vår øverste prioritet, og vi er ofte i 

kontakt med våre kunder slik at vi kan forbedre og utvikle 

oss. Ifølge en av våre digitale undersøkelser foretatt av 

eKomi, svarte 1000 av våre kunder at de ville anbefale vår 

service videre. Ratingen totalt sett ble hele 4.8/5.

Alle våre produkter trenger vedlikehold, og vårt råd er å ha 

service på din S200, én gang i året. 

SUPPORT
Ta kontakt med oss for å få en god serviceavtale på din S200. Det er viktig 
med vedlikehold, og på denne måten sikrer du at stolen din alltid har trygg og 
sikker drift.
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Dette sier våre kunder

“Jeg bruker stolen flere ganger om dagen, og kunne 
ikke levd normalt uten den. På grunn av seteheisen 
slapp jeg å flytte fra boligen min”

“Takket være stolen, kan jeg benytte 
andre etasje i huset igjen” 

“Serviceavdelingen har 
flott service, og de er alltid 
hjelpsomme og fleksible”

“Stolheisen har vært til stor hjelp for oss. 
Den er slank, robust og har veldig god 
kvalitet”
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S200 Spesifikasjoner

720

970

70

390-490

485

450

610

500

280 150

340

515-585

500

OPSJONER STANDARD OPSJON

HOVEDFUNKSJONER

Vektkapasitet 125kg / 72° grader vinkel
Stol-og fotbretthøyde kan forhåndsinnstilles

Ergonomisk sete og armlener

Joystick som kan vippes opp

2 fjernkontroll-enheter med indokatorlamper

Patentert ASL-teknologi

Automatisk sammenslåing av sete

Automatisk sammenslåing av fotbrett

4 vinyl-farger 4 skinnefarger, 2 ryggstøtter av tre

3 stoffarger, 3 lærfarger

SIKKERHET

Antiklemfunksjon på stol og fotbrett

Armlener med forhåndsinnstilte sikkerhetsfunksjoner

Setebeltet kan benyttes med én hånd

Sikkehetsbelte-gjenkjenning

Ringefunksjon
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Om TKE og  
TK Home Solutions

TKE er en av verdens største 

heisprodusenter. TK Home Solutions er 

en del av TKE og en av verdens første 

produsenter av seteheiser. Vi har over 

60 års erfaring med å skape og produsere 

flere typer seteheiser. 

Vår lange erfaring og kunnskap har gjort 

at vi har fått flere patenter på vår seteheis-

teknologi. Dette bidrar til at våre kunder får 

et enklere liv og kan bo hjemme lengre. 

Vi har en førstklasses produksjonsprosess 

som utføres av roboter som jobber 

med høyeste presisjon og sikkerhet. 

Kvalitetskontrollene våre gjør at stolene er  

svært pålitelig og har lang levetid. 

Vi jobber alltid sammen med kundene 

våre slik at vi kan forbedre både 

produkter og prosesser, og kundenes 

tilbakemeldinger gjør at vi alltid kan 

forbedre oss og gi den beste servicen 

tilgjengelig. 

Etter som omstendighetene i livene våre 

endrer seg, så endres også måten vi lever 

på. TK Home Solutions er her for å bidra 

til din frihet og din livskvalitet. 

TKE er en av verdens største 

heisprodusenter. TK Home Solutions er 

en del av TKE og en av verdens første 

produsenter av seteheiser. Vi har over 

60 års erfaring med å skape og produsere 

flere typer seteheiser. 

Vår lange erfaring og kunnskap har gjort 

at vi har fått flere patenter på vår seteheis-

teknologi. Dette bidrar til at våre kunder får 

et enklere liv og kan bo hjemme lengre. 

Vi har en førstklasses produksjonsprosess 

som utføres av roboter som jobber 

med høyeste presisjon og sikkerhet. 

Kvalitetskontrollene våre gjør at stolene er  

svært pålitelig og har lang levetid. 

Vi jobber alltid sammen med kundene 

våre slik at vi kan forbedre både 

produkter og prosesser, og kundenes 

tilbakemeldinger gjør at vi alltid kan 

forbedre oss og gi den beste servicen 

tilgjengelig. 

Etter som omstendighetene i livene våre 

endrer seg, så endres også måten vi lever 

på. TK Home Solutions er her for å bidra 

til din frihet og din livskvalitet. 
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TELEFON: 21 97 97 50
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TK Home Solutions
Brobekkveien 38
0598 Oslo
www.homesolutions.tkelevator.com/no-no


