
Jeg kjøpte dette huset 
på grunn av hagen. 
Jeg kjøpte 320-trappeheisen
for å kunne nyte den”
Finn ut hva vår utendørs 320-trappeheis 
kan gjøre for deg

“



Du har kontrollen

Brukervennlig 
styrespak som styres
med fingertuppene 

Påkallingsstasjon

Tilleggsutstyr 
for påkalling av 
320-trappeheisen

Ingen hindringer

Sensorer registrerer 
eventuelle hindringer 
i trappen

Alt du trenger

320-modellen har alt du trenger, inkludert en lyslampe for strøm, et intuitivt
setebelte for ekstra sikkerhet og et beskyttelsesdeksel som kan brukes året rundt.

320: Livet utendørs
Hos Stannah forstår vi hvor mye det betyr å få mest mulig nytte 
av hjemmet ditt. Det er derfor så mange kommer til oss når de
trenger en trappeheis. Vi startet som en familiebedrift så langt
tilbake som i 1860-årene, og vi er fremdeles en familiebedrift 
i dag. Vi har hjulpet over 500 000 mennesker til å få et enklere 
og tryggere liv.

Den perfekte utendørs trappeheisen, uansett været

320-modellen fra Stannah er den perfekte løsningen for både en utendørs trapp eller bare noen 
få trinn ned til hagen. 320 utendørs trappeheis med sete har blitt utformet til å fungere i mange
slags værforhold: sol, regn eller snø. For å kunne mestre varierende værforhold, har den blitt testet
for betjening mellom -10

o
C og +40

o
C, noe som betyr at den kan brukes i de fleste land.

Det er veldig lett å bruke 320-trappeheisen. Bare berør styrespaken og du glir lett opp eller ned
trappen. På toppen av trappen trykker du bare ned på en av svingspakene for å snu setet og vende
oppover slik at du enkelt og trygt kan gå ut og inn av setet. 320-modellens batteridrevne motor kjører
rolig og smidig med behagelig start og stopp, og fordi den lades konstant, er trappeheisen alltid klar
for bruk – til og med under strømbrudd. Alle 320-trappeheiser kommer med en startsperre for ekstra
sikkerhet, samt med et beskyttelsesdeksel som beskytter mot været.
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320: Intuitiv design...

Retningskontroller
Den lette styrespaken kan
monteres på hvilken som
helst av armlenene 
og styrer trappeheisen

Setebelte

Manuelt svingsete
Lett berørbare spaker 
på siden av trappeheisen
beveger svingsetet

Foldbart sete
Setet kan foldes vekk når
trappeheisen ikke er i bruk

Sikkerhetslister
Fem følsomme 
sikkerhetslister stanser
trappeheisen umiddelbart
dersom det oppstår en
hindring

LED-lampe
Angir at 320-trappeheisen
er på

Foldbare, polstrede
armlener

På-/avbryter

Nøkkelbryter
Om nødvendig kan
nøkkelbryteren brukes 
til å sperre trappeheisen
fullstendig

Fotbrett
Fotbrettet kan foldes 
vekk for ekstra 
sikkerhet når 
trappeheisen ikke 
er i bruk

*På grunn av forholdene som den skal brukes

under, kan 320-trappeheisen kun installeres 
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Vår høyeste prioritet her hos Stannah, er ditt velvære. Derfor har 
vi utformet 320-trappeheisen for å gi deg fullstendig trygghet. 
Flere omtenksomme og intuitive funksjoner gjør den svært sikker 
og trygg, og gjør at 320-modellen er den optimale trappeheisen 
for rette, utendørs trapper.

Nedenfor vises standardfordelene som kommer med 320-modellen 
for rette, utendørs trapper.
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Vi mener at en trappeheis skal være mer enn bare funksjonell, 
og også bli en sømløs del av et mer tilfredsstillende liv. For oss betyr
det at den må være utrolig enkel å bruke, uansett været.

5. Når du ikke bruker 320-trappeheisen, kan du la
den bli værende i svingt stilling slik at den fungerer
som et stengsel

6. 320-trappeheisen kan foldes flat når den ikke 
er i bruk, noe som gir mer plass i trappen for andre
trappebrukere

3. En rolig bevegelse av styrespaken er alt 
som trengs for å kjøre 320-trappeheisen lett 
opp trappen

4. Når du kommer til toppen av trappen, kan du
svinge 320-trappeheisen rundt slik at du kan gå av
på en sikker og trygg måte

1. Hvis du bruker fjernkontrollen, kan du sende og
hente 320-trappeheisen til begge endene av trappen

2. Når det er foldet ut, kan du sitte behagelig 
på setet. Fest setebeltet for ekstra sikkerhety

...Med innebygd enkelhet
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Stannah lover å levere:

En skinne som er tilpasset trappen din

En 320-trappeheis som er skreddersydd for dine behov

Rask og ryddig installasjon

Kompetansestøtte på stedet

Omfattende garanti for trygghet

320: De neste trinnene
Ta kontakt med din lokale Stannah-forhandler som så vil avtale
en konsultasjon hjemme hos deg. De vil lytte til dine behov, 
svare på spørsmål og gi et fullstendig, gratis kostnadsoverslag
uten noen forpliktelser. Hvis du bestemmer deg for å gå videre, 
vil vi måle trappen ved hjelp av den nyeste teknologien 
og utforme en perfekt 320-trappeheis for deg.
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Stannah Stairlifts, Watt Close, East Portway, Andover,

Hampshire, SP10 3SD, Storbritannia

www.stannah.com


