
אדם
פקטי תופס

בסגנון

-

קל מאוד לשימוש. 
את המעלון מהמפלס 

 השולט בתנועת 
 במהלך הנסיעה. 
נקציות בטיחות 

ול באופן אוטומטי 
מתקדמות. לאחר 

ס-סטפ בתור 
טית למצב 

רגות  לאחר דקה 
מוש.

סטפ מבלי לערוך 
ת החלפה של גרם 

פת מעלון קיים. 
היא הכנת נקודת 

ל 400 ק"ג

ימי או חיצוני

לית

יים במבנה

FLEXSTEP
מדרגות  גם מעלון 

מעולים
וגם 
מדרגות ומעלון במוצר אחד
מעלון דגם פלקס-סטפ מהווה פתרון מושלם למעבר בין מפלסים במקומות צרים, עבור כל 
המשתמש בכסא גלגלים או בעל מוגבלות פיזית המקשה עליו בהליכה. הפלקס-סטפ הקומ
שטח מצומצם ביותר, והוא מוביל את תחום הנגישות בקטגוריה זו. בנוסף, המעלון מעוצב 

אלגנטי ומרשים, כך שאפילו אניני הטעם שביניכם לא יישארו אדישים אליו.

פונקציונליות
מעלון פלקס-סטפ הינו 
המשתמש יכול להזמין 

העליון או התחתון, והוא
המעלון )מעלה או מטה(
פעולות נוספות, כולל פו
מרכזיות, ממשיכות לפע
הודות למערכות בקרה 

שמסתיים השימוש בפלק
מעלון, הוא יחזור אוטומ
ההתחלתי שלו - גרם מד
אחת בלבד של חוסר שי

התקנה קלה
ניתן להתקין את הפלקס-
שינויים במבנה, באמצעו
המדרגות הקיים או החל

ההכנה היחידה הנדרשת 
חשמל של 230 וואט.

הכל ! בטיחות לפני 
המעלון מצויד בכל אמצעי הבטיחות 

הנדרשים. במקרה ואחד מחיישני ההגנה 
כנגד מעיכה, התנגשות, התהפכות וכו' 

מופעל, המעלון נעצר והאזעקה מופעלת.

מתקדמת טכנולוגיה 
המעלון מצויד בתומכי הרמה הפועלים 

בסינכרון מושלם, הודות למערכות בקרה 
מתקדמות. באופן זה, המעלון עולה ויורד 

בצורה מאוזנת וחלקה, לנוחותו המלאה של 
המשתמש. בנוסף, המעלון מצויד במנגנון 

בטיחות מתקדם (פיתוח מיוחד), הכולל, בין 
היתר, מערכת אינפרה-אדומה המפקחת על 

קיפול המדרגות. 

ועיצוב תכנון 
לפלקס-סטפ עיצוב מוקפד ומגוון רחב 

של אפשרויות גימור, המאפשרים למעלון 
להשתלב בטבעיות בכל מבנה ובכל סגנון 

עיצוב שכבר קיים בחלל. כסטנדרט, 
המעלון עשוי נירוסטה, אולם ניתן 

להתאים את הסגנון העיצובי של המדרגות 
והמעקות בהתאם לדרישות הלקוח ולפי 

טעמו האישי. המעלון ניתן להתקנה 
חיצונית או פנימית.

נגישות גבוהה לכל דיירי הבית!
במצב ההתחלתי שלו, הפלקס-סטפ הינו 
גרם מדרגות קלאסי, אשר ניתן להתאימו 

אישית לצרכי הלקוח. בלחיצת כפתור, 
הפלקס-סטפ הופך למעלון שמעביר את 

המשתמש לקומה הבאה, בנוחות 
ובבטיחות. 

כושר העמסה ש

ניתן לשימוש פנ

בטיחות מקסימ

ללא עריכת שינו

יתרונות 



FlexStep לצד מדרגות קבועות FlexStep מותאם גם לחללים צרים

מפרט טכני
: הפלטפורמה מידות 

מ מ" 900  • עומק מינימלי -

מ מ" 700/800/900/1000 • רוחב - 

מ מ" 1250 • גובה - עד 

משתמשים 2 כושר העמסה: 400 ק"ג /  

חד-פאזי – 230V 10A :חיבור לחשמל 

דק' מחזור עבודה: 2 דק' / 5 



https://www.youtube.com/channel/UCkKj6vzyuzwFk8KjHsaILqA

03-3797777

079-5729448

הנגיד 13, ראשון לציון מיקוד 7548213

www.snl-solutions.co.il

contact@snl-solutions.co.il

https://www.facebook.com/accessibility.lifts

https://www.instagram.com/snlsolutions3

  נגישות , הרמה ובטיחות.

https://www.snl-solutions.co.il/



