HOME SOLUTIONS

Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, η σειρά
KLEEMANN HOME SOLUTIONS είναι... η κορυφαία
σας επιλογή για αξιοπιστία, ευελιξία και design.
Η KLEEMANN προσφέρει ένα ευρύ φάσμα
προϊόντων, τα οποία ξεπερνούν ακόμα και τις
υψηλότερες προσδοκίες σας για την οικιακή
μετακίνηση. Καινοτόμος σχεδιασμός και μοναδικά
προσαρμοσμένες λύσεις αναβαθμίζουν την εμπειρία
της μετακίνησής σας, αλλά και το εσωτερικό και
εξωτερικό περιβάλλον του σπιτιού σας, του πιο
πολύτιμου χώρου σας! Στην KLEEMANN, σεβόμαστε
τις ανάγκες σας και εργαζόμαστε συνεχώς, για να
βελτιώσουμε τα προϊόντα μας αποκλειστικά για εσάς.
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Η σειρά ανελκυστήρων MaisonLIFTS είναι σχεδιασμένη
για ευκολία στη χρήση, βέλτιστη αξιοποίηση του χώρου
και αξιοπιστία. Εγγυημένη απόδοση και εξαιρετικές
επιλογές σχεδιασμού και επενδύσεων εξασφαλίζουν τη
δημιουργία ενός προϊόντος που ταιριάζει άψογα στις
ανάγκες σας.
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MaisonLIFT
Plus

Ανακαλύψτε τις μοναδικές εξατομικευμένες επιλογές για αναβάθμιση
του χώρου σας. O ανελκυστήρας MaisonLIFT Plus διευκολύνει τις
μετακινήσεις σας με μια πιο εξειδικευμένη προσέγγιση. Ο υδραυλικός
ανελκυστήρας ανάρτησης MaisonLIFT Plus είναι κατάλληλος για την
κάθετη μετακίνηση τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς
χώρους πολυώροφων κατοικιών. Είναι ο ιδανικός ανελκυστήρας
για εγκατάσταση σε διάφορους τύπους κατοικιών με περιορισμένες
κάτω και άνω απολήξεις φρεατίων. Διατίθεται με ή χωρίς φρεάτια,

Μοναδικός σχεδιασμός που αναβαθ μίζει την εμπειρία της μετακίνησης
Πλεονεκτήματα

MaisonLIFT Plus Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Ονομαστικό φορτίο (Kg)

180 - 630

Διαδρομή θαλάμου (m) έως

19

Αριθμός στάσεων έως

8

Βάθος φρεατίου (mm) min
Άνω απόληξη
φρεατίου (mm) min
Ταχύτητα θαλάμου (m/s)
Παροχή ρεύματος
Οδηγία
Προσβασιμότητα

200
2450
ημιαυτόματη
πόρτα

2600
αυτόματη
πόρτα

0,52
Μονοφασικό ή Tριφασικό
Οδηγίες Ανελκυστήρων
2014/33/EE

 

Κύρια χαρακτηριστικά

• Ιδανική λύση για χαμηλές κάτω 		 • Μέγιστη ασφάλεια και άνεση
και άνω απολήξεις φρεατίων
• Design υψηλής αισθητικής, που
• Δεν απαιτείται φρεάτιο
προσαρμόζεται σε κάθε κτίριο
• Δεν απαιτείται υποδομή για 		 • Μοναδικά σχέδια από τον 		
την εγκατάσταση του 		
παγκοσμίου φήμης σχεδιαστή 		
μηχανοστασίου
Ανδρέα Ζαπατίνα
• Ευκολία εγκατάστασης
και συντήρησης

• Πιστοποιητικό Εξέτασης Τύπου 		
ΕΚ, σύμφωνα με την Οδηγία 		
Ανελκυστήρων 2014/33/EE
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συμπεριλαμβανομένων και των αλουμινοφρεατίων.

MaisonLIFT
Basic

O ανελκυστήρας MaisonLIFT Basic είναι η ιδανική λύση
για άνετη και εύκολη χρήση. Σχεδιασμένος συμφώνα
με την Ευρωπαϊκή Οδηγία Μηχανών 2006/42/EK,
καλύπτει τις ανάγκες μεταφοράς και μετακίνησης του
κάθε χρήστη. Μια συμφέρουσα λύση που διευκολύνει
την πρόσβαση τόσο στο εσωτερικό όσο και στο
εξωτερικό πολυώροφων κατοικιών. Ο ανελκυστήρας
MaisonLIFT Basic είναι η εγγύηση ασφάλειας και
στιλ. Μπορεί να προσαρμοστεί εύκολα σε κτίρια
δίχως φρεάτιο ή με περιορισμένες κάτω και άνω
απολήξεις φρεατίων, καθώς η εγκατάσταση αυτού
του ανελκυστήρα ανάρτησης απαιτεί ελάχιστο βάθος
φρεατίου 80 mm.

Χαμηλή επένδυση υψηλή απόδοση
MaisonLIFT Basic Τεχνικά Xαρακτηριστικά
Ονομαστικό φορτίο (Kg)

200 - 450

Διαδρομή θαλάμου (m) έως

15

Αριθμός στάσεων έως

4

Βάθος φρεατίου (mm) min

80

Άνω απόληξη
φρεατίου (mm) min

2300

Ταχύτητα θαλάμου (m/s)

0,15

Παροχή ρεύματος
Οδηγία
Προσβασιμότητα

Μονοφασικό ή
Tριφασικό
Οδηγία Μηχανών
2006/42/EK

 

Πλεονεκτήματα

Κύρια χαρακτηριστικά

• Ιδανική λύση για χαμηλές κάτω 		
και άνω απολήξεις φρεατίων

• Εξαιρετική τιμή

•
• Δυνατότητα εγκατάστασης 		
μεγαλύτερου θαλάμου σε φρεάτιο
•
τυπικών διαστάσεων
•
• Διατίθεται με αλουμινοφρεάτιο
• Ευκολία εγκατάστασης και 		
συντήρησης

Άριστη εκμετάλλευση χώρου 		
του φρεατίου
Μεγάλη ποικιλία σχεδίων
Πιστοποιητικό Εξέτασης Τύπου 		
ΕΚ, σύμφωνα με την Οδηγία 		
Μηχανών 2006/42/EK
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O ανελκυστήρας Maison T Plus είναι μια μοναδική λύση της KLEEMANN,
σύμφωνη με τις απαιτήσεις της Οδηγίας Ανελκυστήρων 2014/33/EE.
Η εγκατάστασή του προσαρμόζεται σε κάθε αρχιτεκτονική απαίτηση ή
σχέδιο, ακόμα και αν πρόκειται για πολύ ειδικά ή δύσκολα σχέδια. Είναι
μια κομψή και πραγματικά κατάλληλη λύση, που επιτρέπει την τέλεια

Maison T
Plus

προσαρμογή σε οποιοδήποτε κτίριο, είτε υπάρχει ήδη είτε πρόκειται να
κατασκευαστεί. Ο ανελκυστήρας Maison T Plus σας παρέχει άριστη
ποιότητα κύλησης και μεγάλη ποικιλία σχεδίων και επενδύσεων, που
καλύπτουν τις ανάγκες κάθε χρήστη.

Μοναδικές λύσεις

προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας

Πλεονεκτήματα

Κύρια χαρακτηριστικά

• Ιδανική λύση για χαμηλές κάτω και άνω απολήξεις
φρεατίων

• Ελαχιστοποίηση θορύβου και κραδασμών

Maison T Plus Τεχνικά Xαρακτηριστικά

• Ονομαστική κατανάλωση: 1,1 kW

Ονομαστικό φορτίο (Kg)
Διαδρομή θαλάμου (m) έως

12

• Διατίθεται με μεταλλικό ή αλουμινένιο φρεάτιο

• Μοναδικά σχέδια από τον παγκοσμίου φήμης 		
σχεδιαστή Ανδρέα Ζαπατίνα

Αριθμός στάσεων έως

5

Βάθος φρεατίου (mm) min

350*

• Δεν απαιτείται υποδομή για την εγκατάσταση του
μηχανοστασίου

• Πιστοποιητικό Εξέτασης Τύπου EK, σύμφωνα με την
Οδηγία Ανελκυστήρων 2014/33/EE

Άνω απόληξη
φρεατίου (mm) min

2600

Ταχύτητα θαλάμου (m/s)

0,40

• Πολύ χαμηλή κατανάλωση ενέργειας

• Ευκολία εγκατάστασης και συντήρησης

Παροχή ρεύματος
Ισχύς κινητήρα
Οδηγία
Προσβασιμότητα
*250 υπό προϋποθέσεις

KLEEMANN HOME SOLUTIONS
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320 - 450

Mονοφασικό 50/60Hz ή
Tριφασικό 50/60Hz
1,1 Kw
Οδηγίες Ανελκυστήρων
2014/33/EE

 

Ο Maison T Basic είναι ο ανελκυστήρας της σειράς MaisonLIFTS
που προσφέρει στον χρήστη αξιοπιστία και μια ευχάριστη εμπειρία
μετακίνησης. Με εξαιρετική απόδοση και ποιότητα κύλησης,
ο ανελκυστήρας Maison T Basic σας μεταφέρει ξεκούραστα,
ελαχιστοποιώντας τον θόρυβο και τους κραδασμούς κατά τη

Maison T
Basic

λειτουργία του. Είναι ένα από τα πιο ευέλικτα προϊόντα της σειράς, με
εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση και με ελάχιστες απαιτήσεις χώρου,
καθώς δε χρειάζεται φρεάτιο. Διατίθεται με πλούσια γκάμα υλικών για
το εσωτερικό του θαλάμου, σχεδιασμένων για να ικανοποιούν κάθε
αισθητική απαίτηση. Ο Maison T Basic αποτελεί μια μοναδική λύση
κάθετης μετακίνησης.

KLEEMANN HOME SOLUTIONS
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Μία σοφή επένδυση σε ανώτερη ποιότητα
Πλεονεκτήματα

Κύρια xαρακτηριστικά

• Υψηλής ποιότητας κινητήρας χωρίς μειωτήρα και
σύγχρονος μετασχηματιστής

• Ελαχιστοποίηση θορύβου και κραδασμών

• Πολύ χαμηλή κατανάλωση ενέργειας
• Στενός πίνακας, κατάλληλος για εγκατάσταση εντός
της κάσας της πόρτας
• Άριστη ποιότητα διαδρομής
• Εύκολη εγκατάσταση και συντήρηση

• Ονομαστική κατανάλωση: 1,1 kW
• Μοναδικά σχέδια από τον παγκοσμίου φήμης 		
σχεδιαστή Ανδρέα Ζαπατίνα
• Πιστοποιητικό Εξέτασης Τύπου EK, σύμφωνα με την
Οδηγία Μηχανών 2006/42/EK

Maison T Basic Τεχνικά Xαρακτηριστικά
Ονομαστικό φορτίο (Kg)
Διαδρομή θαλάμου (m) έως
Αριθμός στάσεων έως

320 - 450
12
5

Βάθος φρεατίου (mm) min

200

Άνω απόληξη
φρεατίου (mm) min

2600

Ταχύτητα θαλάμου (m/s)
Παροχή ρεύματος
Ισχύς κινητήρα
Οδηγία
Προσβασιμότητα

0,15
Mονοφασικό 50/60Hz ή
Tριφασικό 50/60Hz
1,1 Kw
Οδηγία Μηχανών
2006/42/EK

 

Maison One
Στην KLEEMANN, είμαστε σίγουροι ότι θα εκπλαγείτε
ευχάριστα με το πόσο προσιτός μπορεί να είναι ένας
αξιόπιστος και κομψός οικιακός ανελκυστήρας. Αυτό
συμβαίνει, επειδή η KLEEMANN έχει σχεδιάσει τον 		
Maison One: τον πιο οικονομικό οικιακό ανελκυστήρα
στη σημερινή αγορά και μια ευέλικτη λύση κατάλληλη
για όλους. To Maison One είναι ένα υδραυλικό σύστημα
ανύψωσης ιδανικό για ιδιωτικές κατοικίες. Απαιτεί ελάχιστο
χώρο, είναι κατασκευασμένο με αυστηρά πρότυπα
ποιότητας και χαρακτηρίζεται από γρήγορη και εύκολη
εγκατάσταση. Σε περίπτωση που ζητηθεί, είναι διαθέσιμη η
επιλογή αλουμινοφρεατίου. Ο ανελκυστήρας MaisonOne
ικανοποιεί όλες τις ανάγκες του πελάτη για κάθετη
μετακίνηση, εξασφαλίζοντας χαμηλή τιμή. Τώρα είναι η
κατάλληλη στιγμή να επιλέξετε έναν Maison One!

KLEEMANN HOME SOLUTIONS
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Η πιο «ανεβαστική λύση» στην πιο χαμηλή τιμή
Πλεονεκτήματα
• Εξαιρετική τιμή
• Πολύ χαμηλή κατανάλωση ενέργειας
Maison One Τεχνικά Xαρακτηριστικά
Ονομαστικό φορτίο (Kg)

μέχρι 385

Διαδρομή θαλάμου (m) έως

7

Αριθμός στάσεων έως

3

Βάθος φρεατίου (mm) min

120

Άνω απόληξη
φρεατίου (mm) min

2300

Ταχύτητα θαλάμου (m/s)

0,15

Παροχή ρεύματος
Ισχύς κινητήρα
Οδηγία
Προσβασιμότητα

Μονοφασικό 50/60Hz
1,5 Kw
Οδηγία Μηχανών
2006/42/EK

 

• Ελάχιστες απαιτήσεις χώρου
• Συμπαγής σχεδιασμός
• Ευκολία εγκατάστασης και συντήρησης

Επιλογές Design
• Πόρτα ορόφου: M310*
• Ψευδοροφή: Ψευδοροφή Maison
One σε οποιοδήποτε RAL
• Επένδυση: Πλαστικοποιημένη 		
λαμαρίνα PPS13*

Κύρια χαρακτηριστικά
• Ονομαστική κατανάλωση: 1,5 kW
• Μονοφασικός κινητήρας
• Πιστοποιητικό Εξέτασης Τύπου EK, 		
σύμφωνα με την Οδηγία Μηχανών		
2006/42/EK

• Πάτωμα: Ελαστικό 6727*
• Κομβιοδόχος θαλάμου: 			
Κομβιοδόχος Maison One COP
Inox
• Κομβιοδόχος Ορόφου: AKL003
• Καθρέφτης: Προαιρετικά
* Για περισσότερες επιλογές επικοινωνήστε
με τον μηχανικό πωλήσεών σας.

KLEEMANN MaisonLIFTS

Επιλογές Θαλάμων

Τα στοιχεία των μοντέλων μπορούν να διαφέρουν ανάλογα με τις απαιτήσεις σας.

CLASSIC ATHENA A510

Για τις πιο ενημερωμένες επιλογές σε υλικά, χρώματα και επενδύσεις επισκεφθείτε
το www.designyourlift.com ή επικοινωνήστε με τον μηχανικό πωλήσεών σας.

CLASSIC ATHENA

A310

KLEEMANN HOME SOLUTIONS
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ΕΝ8

ΕΝ8

1-20

ΨΕΥΔΟΡΟΦΗ

Τύπος: 055 Υλικό: Inox 		
Καθρέφτης και plexiglass

ΕΠΕΝΔΥΣΗ

Φορμάικα HD 2416 PL

ΓΩΝΙΕΣ/ΣΟΒΑΤΕΠΙ

Ιnox Σατινέ

ΠΑΤΩΜΑ

Ξύλινο δάπεδο 8630 Aspen Oak

ΚΟΥΠΑΣΤΗ

K2 Inox Καθρέφτης

ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ

Μισό ύψος / Όλο το πλάτος

ΚΟΜΒΙΟΔΟΧΟΣ ΘΑΛΑΜΟΥ FTC Μαύρη

1-20

ΨΕΥΔΟΡΟΦΗ

Τύπος: 015 Υλικό: Inox Καθρέφτης

ΕΠΕΝΔΥΣΗ

Φορμάικα AB 383

ΓΩΝΙΕΣ/ΣΟΒΑΤΕΠΙ

Ιnox Σατινέ

ΠΑΤΩΜΑ

Artificial Granite Regal White

ΚΟΥΠΑΣΤΗ

Κ3 Inox Καθρέφτης

ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ

Όλο το ύψος / Όλο το πλάτος

ΨΕΥΔΟΡΟΦΗ

Τύπος: 014
Υλικό: Inox Καθρέφτης

ΕΠΕΝΔΥΣΗ

Polished Oak Veneer IVE 14

ΚΟΜΒΙΟΔΟΧΟΣ ΘΑΛΑΜΟΥ AKC HBT Inox Καθρέφτης

ΓΩΝΙΕΣ/ΣΟΒΑΤΕΠΙ Ιnox Καθρέπτης
ΠΑΤΩΜΑ

Πλακάκι Greek Pentelikon

				

ΚΟΥΠΑΣΤΗ

Κ1 Inox Καθρέφτης

ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ

3/4 του ύψους / Όλο το πλάτος

ΚΟΜΒΙΟΔΟΧΟΣ ΘΑΛΑΜΟΥ AKC BES Inox Καθρέπτης με
Blue Line

KLEEMANN MaisonLIFTS

Επιλογές Θαλάμων

MODERN LIFE L320

FUTURE TREND T120				

MODERN LIFE L310

KLEEMANN HOME SOLUTIONS
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ΕΝ8

1-20

ΕΝ8

1-20

ΨΕΥΔΟΡΟΦΗ

Τύπος: 055 Υλικό: Ιnox Σατινέ 		
3 λάμπες φθορισμού

ΕΠΕΝΔΥΣΗ

Πλαστικοποιημένη λαμαρίνα PPS31

ΣΟΒΑΤΕΠΙ

Ιnox Σατινέ

ΠΑΤΩΜΑ

6768 Griffon

ΨΕΥΔΟΡΟΦΗ

Τύπος: Ειδική ψευδοροφή Τ120

ΕΠΕΝΔΥΣΗ

Ειδική μελαμίνη Panels K015PW

ΓΩΝΙΕΣ/ΣΟΒΑΤΕΠΙ

Ιnox Σατινέ

ΠΑΤΩΜΑ

Φορμάικα 8630 Aspen Oak

ΚΟΥΠΑΣΤΗ

Κ1 Ιnox Καθρέφτης
Όλο το ύψος / Όλο το πλάτος

ΚΟΥΠΑΣΤΗ

Κ2 Inox Καθρέφτης

ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ

ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ

Όλο το ύψος / Μισό πλάτος

ΚΟΜΒΙΟΔΟΧΟΣ ΘΑΛΑΜΟΥ FTC Μαύρη

ΚΟΜΒΙΟΔΟΧΟΣ ΘΑΛΑΜΟΥ SM BA Ιnox Σατινέ με Blue
Line

ΨΕΥΔΟΡΟΦΗ

Τύπος: 055
Υλικό: Inox Καθρέφτης

ΕΠΕΝΔΥΣΗ

Inox B/A Linen

ΓΩΝΙΕΣ/ΣΟΒΑΤΕΠΙ

Inox B/A Linen

ΠΑΤΩΜΑ

Φορμάικα 720

ΚΟΥΠΑΣΤΗ

Κ2 Inox Καθρέφτης

ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ

Μισό ύψος / Όλο το πλάτος

ΚΟΜΒΙΟΔΟΧΟΣ ΘΑΛΑΜΟΥ SM BA Inox Σατινέ με Blue Line

KLEEMANN MaisonLIFTS

Επιλογές Πορτών

Τα στοιχεία των μοντέλων μπορούν να διαφέρουν ανάλογα με τις απαιτήσεις σας.
Για τις πιο ενημερωμένες επιλογές σε υλικά, χρώματα και επενδύσεις επισκεφθείτε
το www.designyourlift.com ή επικοινωνήστε με το μηχανικό πωλήσεών σας.

MODERN Αυτόματη Full Glass

CLASSIC C710

CLASSIC C310

CLASSIC C520

MODERN M310 			

MODERN FD320 			

KLEEMANN HOME SOLUTIONS
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Ιnox

Ξύλινη

Α Υ Τ Ο Μ Α Τ Ε Σ

Η Μ Ι Α Υ Τ Ο Μ Α Τ Ε Σ

Πλαστικοποιημένη λαμαρίνα DL92

7032 Βαφή

5017 Βαφή

Ιnox

Α Ν Α Δ Ι Π Λ Ο Υ Μ Ε Ν Ε Σ

KLEEMANN MaisonLIFTS Επιλογές Κομβιοδόχων και κομβίων

Maison T Plus & Maison T Basic

Για όλους τους τύπους*

Σχεδιάστε τον ανελκυστήρα σας

Σχεδιάστε τον ανελκυστήρα σας
σε 3 απλά βήματα:

1
2

FTB

3
FTL (Μαύρη)

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα
www.designyourlift.com
Επιλέξτε υλικά
και προϊόντα
Εκτυπώστε ή στείλτε με e-mail
το θάλαμό σας

AKL A101 U-Control

KLEEMANN HOME SOLUTIONS
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FTC (Μαύρη)

*εκτός του Maison One
MT42

MaisonLIFT Plus & MaisonLIFT Basic

KLH42R
AKC BES U-Control

www.designyourlift.com
FTL (Ιnox)

KLH42Q

Σχεδιάστε την εμφάνιση του ανελκυστήρα σας σύμφωνα με το γούστο και τις ανάγκες σας,
αξιοποιώντας την εφαρμογή "Design your lift" της KLEEMANN.
SM BA Blue Line

FPY-1000 Blue Line

Συνδυάστε χρώματα, υλικά και φωτισμούς επιλέγοντας από τις σειρές Future Trend, Modern Life και Classic Athena. Η
εφαρμογή "Design your lift" σας επιτρέπει να δημιουργήσετε το δικό σας στυλ, διαλέγοντας από μία πληθώρα προτάσεων
υλικών για επενδύσεις, δάπεδα και ψευδοροφές. Στυλ σύγχρονο ή κλασσικό, λιτό ή πολυτελές που μπορεί να αποπνέει
ζεστασιά ή κύρος.
Αφήστε τη φαντασία σας ελεύθερη και σχεδιάστε τον ανελκυστήρα σας!

KLEEMANN MaisonLIFTS

Αλουμινοφρεάτια

Η KLEEMANN προσφέρει

που περιλαμβάνονται στη σειρά

αλουμινοφρεάτια για περιπτώσεις

MaisonLIFT. Σχεδιασμένα από

όπου δεν υπάρχει διαθέσιμο

έμπειρους μηχανικούς, μπορούν

φρεάτιο. Μπορούν εύκολα να

να προσαρμοστούν πλήρως

εγκατασταθούν σε εσωτερικούς

στις αρχιτεκτονικές ανάγκες

ή εξωτερικούς χώρους και είναι

σας, με μια ποικιλία αισθητικών

κατάλληλα για όλα τα προϊόντα

επιλογών.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ DESIGN*
Επένδυση

Σκελετός

Πλεονεκτήματα

Skinplate
A67SMA

9016 RAL

Skinplate
F12PPS

9006 RAL

* Η επένδυση και ο σκελετός είναι διαθέσιμα σε

• Πλήρως προσαρμοσμένα στις αρχιτεκτονικές
ανάγκες σας

οποιαδήποτε πλαστικοποιημένη λαμαρίνα ή RAL χρώμα.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον
μηχανικό πωλήσεών σας.

• Υψηλό design
• Ασφαλή και γρήγορη εγκατάσταση
• Ποιότητα και εγγύηση KLEEMANN

Κύρια χαρακτηριστικά
• Μέγιστο ωφέλιμο φορτίο μέχρι 630kg
• Εσωτερική ή εξωτερική εγκατάσταση
• Επιλογές επένδυσης: πλαστικοποιημένη 		
λαμαρίνα, inox ή γυαλί

KLEEMANN HOME SOLUTIONS
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Τα συστήματα KLEEMANN freeSTAIR έχουν
αναπτυχθεί, για να αναβαθμίσουν την εμπειρία
της κίνησής σας. Μετακινηθείτε με απεριόριστη
ελευθερία, αισθανθείτε σίγουροι και επωφεληθείτε
από την τεχνολογία, την απλή λειτουργία και τα
υψηλά πρότυπα ασφαλείας.
Τα συστήματα freeSTAIR είναι ευέλικτα και μπορούν
26
27
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να προσαρμοστούν πλήρως στις ανάγκες σας.

freeSTAIR

Σύστημα ανύψωσης
με κάθισμα

		

freeSTAIR

Σύστημα ανύψωσης
για αμαξίδιο

freeSTAIR

Σύστημα κατακόρυφης
μεταφοράς

KLEEMANN freeSTAIR

freeSTAIR

Σύστημα ανύψωσης
με κάθισμα

Το σύστημα freeSTAIR με

σκάλα, είτε εσωτερικά είτε

κάθισμα έχει σχεδιαστεί ειδικά,

εξωτερικά και σε σπίτια με

για να βοηθήσει άτομα όλων των

ευθείες ή καμπύλες σκάλες. Το

ηλικιών που έχουν πρόβλημα

σύστημα KLEEMANN freeSTAIR

ανάβασης σε σκάλες. Το

με κάθισμα είναι διαθέσιμο σε

σύστημα κατασκευάζεται κατά

μεγάλη ποικιλία διαφορετικών

παραγγελία για κάθε ατομική

μοντέλων, παρέχοντας λύσεις

εφαρμογή, ώστε να μπορεί να

που καλύπτουν τις ανάγκες

τοποθετηθεί σε οποιαδήποτε

κάθε χρήστη.

KLEEMANN HOME SOLUTIONS
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Κύρια χαρακτηριστικά
• Εγκατάσταση σε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο
• Σχεδιασμένο για μέγιστη ασφάλεια και άνεση
• Τηλεχειριστήριο με πλήκτρα ‘hold to run’ 		
(«Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο, για να λειτουργήσει»)
• Ποικιλία καθισμάτων και χρωμάτων μεταλλικής 		
κατασκευής
• Δήλωση Συμμόρφωσης EΚ

κίνηση, αυτοπεποίθηση, άνεση
Πλεονεκτήματα
• Τοποθέτηση σε οποιαδήποτε πλευρά της σκάλας
• Ελάχιστος απαιτούμενος χώρος εγκατάστασης
• Πολλαπλές λύσεις τοποθέτησης για τους οδηγούς
• Αναδιπλούμενο κάθισμα για εξοικονόμηση χώρου
• Ελάχιστες απαιτήσεις συντήρησης

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Τύπος κλιμακοστασίου

Ευθύ/ Κυκλικά

Ευθύ

Ονομαστικό φορτίο (kg)

130

127

Κλίση (μοίρες)

0-70

0-45

Αριθμός στάσεων έως
Ταχύτητα (m/s) έως
Παροχή
Απαιτούμενο πλάτος
κλιμακοστασίου
Οδηγία

4

2

0,10

0,10

Επαναφορτιζόμενη
μπαταρία

Επαναφορτιζόμενη
μπαταρία

90cm

90cm

Οδηγία Μηχανών
2006/42/EK

Οδηγία Μηχανών
2006/42/EK

freeSTAIR

A130
Ως το πιο οικονομικό μοντέλο της σειράς freeSTAIR,
το A130 αποτελεί την ιδανική επιλογή για μια οικονομική
λύση. Διαθέτει μια βασική παλέτα χρωμάτων για
επενδύσεις και γρήγορους χρόνους παράδοσης.
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Κύρια χαρακτηριστικά
• Εσωτερική ή εξωτερική εγκατάσταση
• Για ευθείες σκάλες με καθορισμένη κλίση
• Μέγιστο μήκος ράγας οδήγησης: 10m για εσωτερική 		
και 7m για εξωτερική εγκατάσταση
• Συγκεκριμένα χρώματα και σχέδια

Πλεονεκτήματα
• Εύκολη εγκατάσταση
• Ελάχιστες απαιτήσεις συντήρησης
• Διαγνωστικός πίνακας ελέγχου που προειδοποιεί για
τυχόν προβλήματα, πριν αυτά προκύψουν
• Χρόνος παράδοσης: 4 εβδομάδες (από το εργοστάσιο)

KLEEMANN HOME SOLUTIONS

Σύστημα ανύψωσης
με κάθισμα

freeSTAIR

Σύστημα ανύψωσης
για αμαξίδιο

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Τύπος

Tο freeSTAIR για αναπηρικά

ανελκυστήρα. Το σύστημα

αμαξίδια έχει σχεδιαστεί, για

μπορεί να εγκατασταθεί τόσο

να επιτρέπει στα άτομα με

σε εσωτερικούς όσο και σε

αναπηρικό αμαξίδιο να κινούνται

εξωτερικούς χώρους και να

με αυτονομία, ασφάλεια και

τοποθετηθεί είτε στον τοίχο είτε

Ταχύτητα (m/s)

άνεση, προσφέροντας πρόσβαση

στο δάπεδο. Είναι η ιδανική λύση

Παροχή

σε οποιοδήποτε κτίριο, όπου

για δημόσιους και για ιδιωτικούς

Οδηγία

δεν είναι δυνατή η εγκατάσταση

χώρους.

Τύπος
κλιμακοστασίου

T80

T100

Ευθύ/Κυκλικό

Ευθύ

Ονομαστικό φορτίο (Kg)

300

300

Κλίση (μοίρες)

0-60

15-45

Διαδρομή (m) έως

4

30m

0,10

0,10

Επαναφορτιζόμενη
μπαταρία

Επαναφορτιζόμενη
μπαταρία

Οδηγία Μηχανών 2006/42/EK

ή η χρήση ενός συμβατικού

αξιοπιστία, πρόσβαση, ανεξαρτησία
Κύρια χαρακτηριστικά
• Εγκατάσταση σε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο
• Ποικιλία χρωμάτων της μεταλλικής κατασκευής
• Κάθισμα ρυθμιζόμενο στην πλατφόρμα (προαιρετικό)
• Τηλεχειριστήριο με πλήκτρα ‘hold to run’ («Κρατήστε 		
πατημένο το πλήκτρο, για να λειτουργήσει»)
• Πιστοποιητικό Εξέτασης Τύπου ΕK

Πλεονεκτήματα
• Εγκατάσταση σε οποιαδήποτε πλευρά της σκάλας
• Πολλαπλές λύσεις τοποθέτησης για τους οδηγούς
• Ευρεία γκάμα διαστάσεων της πλατφόρμας
• Στιβαρή κατασκευή
• Ελάχιστες απαιτήσεις χώρου και συντήρησης

KLEEMANN HOME SOLUTIONS
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freeSTAIR

Σύστημα
κατακόρυφης
μεταφοράς
Το Υδραυλικό Σύστημα

ενός ανελκυστήρα. Είναι η πιο

Κάθετης Ανύψωσης freeSTAIR

οικονομική λύση για κάθετη

έχει σχεδιαστεί για άτομα με

μεταφορά μέχρι 7m. Το σύστημα

περιορισμένη κινητικότητα,

απαιτεί ελάχιστο χώρο, γεγονός

επιτρέποντας την πρόσβαση σε

που το καθιστά ιδανική λύση

κτίρια, όπου δεν είναι δυνατή

τόσο για εσωτερικές όσο και για

η εγκατάσταση ή η λειτουργία

εξωτερικές εφαρμογές.

KLEEMANN HOME SOLUTIONS
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ασφάλεια, οικονομία, δύναμη
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Ονομαστικό φορτίο (Kg)

300

Βάθος φρεατίου (mm)
min

120

Διαδρομή (m) έως
Ταχύτητα (m/s)
Παροχή ρεύματος
Ισχύς κινητήρα (kw)

Πλεονεκτήματα
• Ελάχιστες απαιτήσεις χώρου εγκατάστασης
• Γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση του συστήματος
• Ελάχιστες απαιτήσεις συντήρησης

Οδηγία

Κύρια χαρακτηριστικά
• Εγκατάσταση σε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο
• Ποικιλία χρωμάτων
• Κατάλληλο για διαδρομή έως 7m
• Πιστοποιητικό Εξέτασης Τύπου EK

7
0,10
Μονοφασικό 50 Hz
1,5
Οδηγία Μηχανών
2006/42/EK

Επιλογές χρωμάτων και επενδύσεων

KLEEMANN freeSTAIR

T80 ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (ΧΡΩΜΑΤΑ RAL)

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (ΧΡΩΜΑΤΑ RAL)

freeSTAIR

9002

1013

7032

1001

1011

8011

1015

8022

freeSTAIR

7032

7047

9006

9007

8022

9002

Σύστημα ανύψωσης
για αμαξίδιο

Σύστημα ανύψωσης
με κάθισμα

T100 ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (ΧΡΩΜΑΤΑ RAL)
7047

9002

9007

1015

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
009120

008726

008730

008719

008728

008716

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (ΧΡΩΜΑΤΑ RAL)

008718

008725

008731

010682

008722

008724

008732

008717

008727

008721

008720

010427

008723

008729

008714
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8022

9002

1013

7032

1001

1011

8011

freeSTAIR

Σύστημα
κατακόρυφης
μεταφοράς

8022

Οι εικόνες και η απεικόνιση των χρωμάτων μπορεί να διαφέρουν ελαφρώς από τα πραγματικά.
Τα υλικά μπορούν να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
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Παρόλο που έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια, για να εξασφαλιστεί η ακρίβεια των
πληροφοριών, η KLEEMANN δε φέρει καμία ευθύνη για τυπογραφικά λάθη ή παραλείψεις.

