
STOLTRAPPHISS - 260 



Stoltrapphiss 260  ör dig.
  Modern design, med en mängd innovativa funktioner 
  för raka och svängda trappor.

Introduktion.
Den ultimata trapphissen för flexibilitet - det är Starla. Starla är otroligt anpassningsbar för att ge 
dig en perfekt trapphiss. Välj en elegant vinyl eller tygstol och smycka stolen tidsenligt med träram, 
tillsammans med flertalet andra smarta funktioner ger vi dig möjlighet att välja en nästintill 
skräddarsydd hiss. Oavsett hur du vill utforma din trapphiss, hittar du det i Starla.

Utformning.
Starla upprätthåller kvalitet, tillförlitlighet och säkerhet, saker som är viktiga för användaren.
Med fler anpassade alternativ än någon annan trapphiss, kan den skräddarsys för att passa 
inredningen i ditt hem.

Monterad på trappa.
Våra skenor är monterade i trappan och inte
på väggen, vilket gör installationen snabb 
och enkel, med minsta möjliga störning för 
dig och ditt hem. Alla våra trapphissar kombi-
nerar kvalitet och design med praktiska funk-
tioner som gör våra stolar enkla att använda.

Användning.
När du är på toppen av trappan är det viktigt 
att kunna gå av- och på stolen så säkert som 
möjligt.

Den manuellt svängbara stolen vänder
sitsen för enkel åtkomst vid övre plan.
På nedre plan kan stolen svänga runt och skapar 
därmed en trygg på- och avstigning.



Stoltr  designad för dig.

Ingen vill flytta från sitt hem.
Vi ger dig möjligheter att bo kvar.



Säkerhet.
Våra skenor är monterade på trappstegen i 
din trappa och inte på väggen. Detta innebär 
att hissen kan installeras på antingen trappans 
innersväng eller yttersväng. Möjligheten att 
sedan köra undan stolen från trapplöpet 
underlättar för gående i trappan och minskar 
olycksrisken.

Transport av skrymmande gods, utrymnings-
vägar och sjuktransporter bibehålles.

Hissen är utrustad med effektiva klämskydd 
runt maskin och fotplattan som stoppar
hissen omedelbart om något kommer i vägen.

Tryggheten vid användandet ökar!
Med möjligheten att köra bort stolen från 
trapplöpet så underlättas av- och påstigning, 
samt förflyttning till rullstol eller rollator. 
Starla är batteridriven vilket ytterligare tryggar 
funktionen vid strömavbrott. För att ge en bra 
körupplevelse har Starla mjukdrift vid både 
start och stopp, samt även reducerad fart i 
kurvor för en mjuk och behaglig gång.

Enkel hantering.
Hissen är enkel att manövrera. Körknappar-
na är monterade i ändan av armstödet och 
handen kan vila på armstödet, medan fingret 
hålles med ett lätt konstant tryck på upp- eller 
nedknappen.

Starla. Gör livet lite enklare

Starla

Solus



Räls.
Vi kan montera Starla i såväl inner som yt-
tersväng, rälsen byggs helt efter mått på din 
trappa och varje installation är unik. Med en 
unikt anpassad räls kan man även se till att 
hissen kan köras undan från trappan, så att 
fri passage erhålles.

Hissens placering i trappan kan dock på-
verkas av låga takhöjder, hinder i trappan, 
svängradien eller stigningen. Men med vår 
erfarenhet ser vi till att våra kunder alltid blir 
nöjda.

Skena.
Viktigt vid alla installationer är utrymmet 
och med vår smala skenprofil lämnas gott 
om utrymme för både dig och andra att 
använda trappan säkert och enkelt. Samti-
digt är det minst lika viktigt att installatio-
nen smälter in på ett elegant sätt i resten 
av hemmet. Vi vill att varje installation ska 
kännas naturlig.

Standard.
260 Starla har enkel handkontroll på höger 
eller vänster armstöd, midjebälte, samt tråd-
lös fjärrkontroll för varje våningsplan.

Tillval.
3-punkts- eller 5-punktsbälte kan erhållas.
Elektriskt vridbar stolsits på övre- och nedre
plan.
Elektriskt upp- och nedfällbar fotplatta.
Elektriskt vikbar räls vid nedre plan.

En praktisk lösning - Starla.

Färgval.
260 Starla finns i 6 olika färger för räls: 
Pärlvit är standard, övriga färger är 
tillval.

Sits och ryggstöd .
Finns i 5 olika  färger. Stolar med
träram kan erhållas i ljust respektive 
mörkt trä.

Sofia

Siena



Bred, vadderad sits med ett 
stödjande ryggstöd, för att 
ge dig maximal komfort.

Komfortabel sittplats 
med stoppade dynor

Manöverknapp

En sensor i sitsen  
känner av när man 
sitter i stolen

Klämskyddskanter 
runt fotplattan

Hissen körs när arm-
stöden är nedfällda

Påslagningsknapp

Knapp för elektriskt 
upp- och nedfällbar 
fotplatta (tillval)

Säkerhetsbälte

Spakar för manuell 
vridning av stol 
Elektriskt vridbar 
(tillval)

Fotstöd, sittplatta 
och armstöd kan 
fällas upp när inte 
stolen används för 
att erhålla större 
utrymme

Starla: Smakfull och genomtänkt design.
Vi tror på att de bästa lösningarna är dem som på ett intuitivt och smakfullt sätt smälter in i din 
hemmamiljö.

Våra stolar.



Färger på räls

Mörkt trä

Grå Grön Röd Beige Brun

Tyg Vinyl

”Vi förstår hur mycket du värdesätter utseendet på ditt hem, det är 
därför vi erbjuder ett urval av klädsel i olika färgalternativ. Med fler 
klädselalternativ kan Starla skräddarsys för att passa inredningen i 
ditt hem.”

Sitt- och ryggstöd kan varieras med omlottklädsel alternativt träkarm.

Tyg och färger.

Ljust trä

Pärlvit Ljusbrun Svart Ljusgrå Beige Mörkbrun
standard tillval tillval tillval tillval tillval
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 www.swedelift.se 
info@swedelift.se

Ögärdesvägen 10 B 
433 30  Partille
Tel. 031- 442250

Det omöjliga blir 
möjligt.




