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Společnost ThyssenKrupp je světovým výrobcem výtahů, eskalátorů, 
strojních celků a technologií s více jak stoletou tradicí. Jedna 
z mnoha divizí této společnosti se více jak 60 let zabývá výrobou 
sedaček pro hůře chodící osoby s handicapem. S těmito schodišťový-
mi sedačkami se můžete setkat ve všech koutech světa, kde se lidé  
těší z jejich pohodlí a spolehlivosti. Bezproblémově a bezpečně Vás 
sedačka bude vozit nahoru a dolů po schodech a zastavovat tam, kde 
budete potřebovat! Protože si zasloužíte to nejlepší. S nabízenými 
typy sedaček a jejich výhodami Vás seznámíme v tomto prospektu. 
Věříme, že si vyberete ten správný, který bude vyhovovat přesně 
Vaším potřebám a představám. Pokud budete Váhat, jaký typ by byl 
pro Vás ideální, neváhejte a kontaktujte nás. Přijedeme, posoudíme 
a navrhneme řešení – a to zdarma po celém území ČR.  

Schodišťová sedačka FLOW 2 je určena na točitá schodiště, i na 
schodiště s velkým úhlem stoupání až 90° v interiéru. 
FLOW 2 je bezpečné a komfortní řešení pro překonávání schodů 
s jedinečnou možností automatického otáčení sedačky při jízdě, 
kterou jinde nenajdete. Schodišťová sedačka FLOW 2 je právem 
označována jako to nejlepší, s čím se v oblasti schodišťových 
sedaček můžete setkat nejenom na našem ale i na celosvětovém 
trhu. Dráha je individuálně navrhována dle Vašeho schodiště a než 
dojde k samotné instalaci, obdržíte výkres zástavby sedačky, kterou 
si odsouhlasíte. Náš technik při zaměření schodiště s Vámi projde 
všechny možnosti standardní a doplňkové výbavy, která je opravdu 
velmi bohatá. Jen tak budete mít plnou kontrolu nad celým projek-
tem od začátku až do konečné instalace. 

Flow 2
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Schodišťová sedačka hOMeGLiDe je vhodná na všechny typy přímých 
interiérových schodišť. hOMeGLiDe je bezpečné, komfortní a jednoduché 
řešení Vašeho problému s překonáváním schodů. Nejlepší poměr kvality 
za dobrou cenu. Tento typ sedaček máme skladem a po vzájemné dohodě 
jsme schopni ji instalovat prakticky okamžitě. hliníkový profil, po kterém 
sedačka jezdí, se zarovná přesně podle úhlu a délky daného schodiště. 
Poté se přikotví profil jen do schodnic. Do dolní podesty se profil nekotví, 
takže se nemusíte obávat vrtání do podlahy třeba z důvodu podlahového 
topení. Pak už jen nasadit sedačku a jízda může začít. ano, tak jednodu-
ché to opravdu je! celá montáž trvá cca 4 hodin a nemusíte mít obavy, náš 
proškolený personál vše uvede do pořádku a zaškolí Vás.

Schodišťová sedačka hOMeGLiDe eXTRa nabízí všechny funkce a výhody 
sedačky hOMeGLiDe a navíc Vám umožňuje velký výběr barevného čalou-
nění, vysoké zádové opěrky, automatického vytáčení sedací části sedačky 
na horní podestu, propojení zvedání sedací části a podnožky jedním tahem 
do parkovací polohy pro průchod na schodišti a ergonomicky zalomené 
sklápění opěrky rukou. Opět světová špička mezi přímými interiérovými 
sedačkami.

Schodišťová sedačka hOMeGLiDe OUTDOOR je vhodná na všechny typy 
přímých exteriérových schodišť a typově vychází opět z modelu schodi-
šťové sedačky hOMeGLiDe. Je speciálně uzpůsobena pro používání ve 
venkovním prostředí, kde čelí nepříznivému počasí po celý rok. Dodává se 
i s krytem celé sedačky pro dosažení vždy komforní jízdy na čisté a  suché 
sedačce. 
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VŠESTRANNoST 
Jedinečná všestrannost FLOW 2 spočívá v její mož-
nosti ji instalovat na levou i pravou stranu schodiště 
s manuálním nebo automatickým otáčením sedačky 
a ovládáním na levé nebo pravé opěrce sedačky. 

DÁlKoVÉ oVlÁDÁNÍ 
Nástěnný dálkový ovladač slouží k přivolání, odvolá-
ní nebo nastavení sedačky do polohy pro nasedání. 
K dispozici je tolik nástěnných ovladačů kolik je 
automatických zastávek na dráze sedačky. Ovladače 
jsou nejčastěji umístěny u dráhy sedačky tak, aby 
jste měli možnost sedačku pohodlně ovládat. Tyto 
ovladače jsou rádiově řízené a nepotřebují žádné 
kabely. Proto jejich konečnou polohu vždy konzultu-
jeme na závěr každé instalace s uživatelem.

Dráha sedačky byla speciálně navr-
žena tak, aby byla co nejblíže okraji 
schodiště a aby maximalizovala 
volný prostor Vašeho schodiště.

Pohodlí a pocit bezpečí dodávají 
zakřivené loketní opěrky.

Když sedačku nepoužíváte, jde velmi 
lehce sklopit jedním pohybem.

chceteli maximalizovat plochu v horní a dolní části schodiště, může být sedačka 
zatočena za roh, jak jde vidět z fotografie. Toto řešení z ní udělá diskrétní součást 
Vašeho domova.

Flow 2

ÚSPoRA PRoSToRU
Schodišťová sedačka je vybavena sofistikova-
ným systémem natáčení celé sedačky při ply-
nulé jízdě tak, aby bylo možno projet i velmi 
úzkým schodištěm při minimální šířce 61 cm! 
Po celou dobu jízdy budete sedět po směru 
chůze ze schodů a budete moci plně kontro-
lovat jízdu a přitom budete pohodlně sedět 
jako v křesle. i Vaše nohy budou položeny na 
opěrce nohou v přirozeném úhlu, a nebudete 
je nuceni mít v poloze pod svým sedákem. 
Tato další jedinečná funkce řadí sedačku 
FLOW 2 mezi nejprodávanejší na světě.

BEzPEČNoST A KoMFoRT
Kvalitní výrobek, komfortní sezení, uživatelsky 
příjemné ovládání, spolehlivost a rychlý servis jsou 
základem našich schodišťových sedaček. Společnost 
ThyssenKrupp při výrobě dodržuje nejnovější přísné 
mezinárodní bezpečnostní normy a podílí se na jejich 
spoluutváření.

Standardní zakončení 
dráhy sedačky s horní hranou 
schodiště
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Všechny tři ovladače dostanete ke každé sedačce. Jen vy si určíte, které budete chtít používat.

KolEjNICE 
Kolejnice je tvořena jedním kulatým profilem průměru jen 
8 cm. Na výběr jsou ve standardu 4 druhy barevného provedení, 
pro zachování a splynutí kolejnicového profilu s interiérem je 
možno zvolit jakýkoliv odstín RaL.

RozMĚRY SEDAČKY Flow 2

BAREVNÉ PRoVEDENÍ ČAloUNĚNÍ 
K dispozici je široký výběr materiálů a barev čalounění. Snadno udržovatelný po-
lyamid ve dvou strukturách tkaniny je evergreenem. Pokud toužíte po vyjímečnosti, 
zvolte možnost kombinace dvou barev pravé kůže nebo koženého čalounění s boč-
ním vyztužením. Díky těmto možnostem vytvoříte z Vaší sedačky skutečný originál.
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ergonomický kolébkový ovladač je určen 
pro osoby s handicapem prstů ruky.

STANDARDNÍ zAKřIVENÍ 
DRÁHY 
Standardní zakřivení dráhy sedačky 
Flow 2 je ideální řešení, pokud je 
překážka, jako jsou dveře v blízkosti 
prvního schodu schodiště. Stan-
dardní zakřivení dráhy potřebuje 
prostor pouze 17,5 cm od prvního 
schodu.

NoVÉ NUloVÉ VYSUNUTÍ 
KolEjNICE
Tam kde je „nulový“ prostor pro ko-
lejnici před prvním schodem, může 
být kolejnice sedačky FLOW 2 
instalována tak, že končí na prvním 
schodu.

NoVý VERTIKÁlNÍ KRÁTKý 
START 
Kde je prostor před hranou prvního 
schodu ještě menší, může být 
nainstalován krátký start dráhy. 
Ten vyžaduje prostor jen 10 cm od 
prvního schodu.

180º PARKoVACÍ zATÁČKA
Dráhu sedačky FLOW 2 je také 
možno zatočit vedle schodiště, kde 
bude parkovat.

zAČÁTEK DRÁHY
Většinou nástává problém s uložením dráhy sedačky v dolní části schodiště. Trubkový desing jedné kolejnice sedačky Flow 2 byl navržen 
tak, aby překonal všechny překážky a zabíral co nejméně místa před prvním schodem. Proto se nemusí instalovat drahé elektrické sklop-
né konce dráhy sedačky.

oVlADAČE



HomeGlide  
a HomeGlide extra

homeGlide se ovládá jednoduše pomocí joysticku. 
Jednoduchým pohybem joysticku doleva nebo 
doprava zvolte směr jízdy.

NASTAVITElNÁ VýŠKA SEDADlA
U modelu homeGlide extra s automatickým otáče-
ním jsou k dispozici čtyři různé nastavení výšky mezi 
sedací částí a opěrkou pro nohy dle Vaší potřeby. 
Opěrka pro nohy je pouhých 97 mm nad podlahou 
a tím je zajištěno pohodlné usazení na sedačku.

DESIGN
homeGlide extra nabízí maximální komfort a nejvyšší úroveň estetického 
desingu díky širokému výběru barevného čalounění sedačky. Tím uděláte 
z Vaší sedačky navíc elegantní a atraktivní doplněk Vašeho interiéru. Polstro-
vání je možno také kdykoliv vyměnit za jiné, např. při změně interiéru.

BEzPEČNoST
Ta je u nás na prvním místě. Použitím funkce oto-
čení sedací části v horní zastávce vystoupíte vždy na 
podestu a ne do schodiště.
K dalším prvkům patří samonavíjecí bezpečnostní 
pás. Sedačka je vybavena citlivým dnem, tak aby 
zastavila pokud najede na nějakou překážku na 
schodišti. Při dlouhodobé nepřítomnosti můžete se-
dačku centrálně vypnout a tím ji vyřadíte z provozu. 
Jednoduchým vyjmutím joysticku v opěrce sedačky 
je sedačka nepojízdná – má funkci startovacího / ak-
tivujícího klíče. Tím zabráníte i neoprávněnému 
nebo nechtěném použití sedačky, např. malými 
dětmi.
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zAKřIVENÉ loKETNÍ oPĚRKY 
homeGlide extra je nabízena také se zakřivenými ergono-
mickými loketní opěrky ve standardu. To poskytuje větší 
pocit bezpečí při jízdě.

SKloPNÁ oPĚRKA NoHoU
Sedačka homeGlide extra je vybavena funkcí sklopení 
opěrky nohou a sedací části jedním pohybem ruky.

ŠEST BAREV ČAloUNĚNÍ
Vhodným výběrem barvy čalounění 
docílíte jedinečného vzhledu sedačky, 
která zapadne do Vašeho ineteriéru.

RozMĚRY HoMEGlIDE A HoMEGlIDE oUTDooR RozMĚRY HoMEGlIDE ExTRA

AUToMATICKÉ oTÁČENÍ SEDAČKY
homeglide extra přichází s manuálním otáčením sedačky ve 
standardu. 
Přechod na automatické otáčení sedačky v horní části schodiště 
umožňuje otáčení bez námahy. Udržováním tlaku na joysticku se 
sedačka otočí tak, aby jste vystoupili bezpečně na podestu.

SNADNÁ INSTAlACE
Jednoduchost sedačky homeGlide umožňuje velmi rychlou 
instalaci hliníkové kolejnice na Vaše schody.
Po instalaci sedačky Vás zaškolí kvalifikovaný pracovník, který 
Vám poskytne kompletní předvedení a zaškolení na ovládání 
sedačky homeGlide.
Pak už je Vaše sedačka homeGlide kompletně připravena 
k používání.
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naše instalace v České Republice

HomeGlide Outdoor Flow Flow

MEDEoS s. r. o.  
Domažlická 1256/1
130 00 Praha 3

provozovna 
Františkánská 1333
686 01 Uherské hradiště

tel 732 107 020, 773 599 955
fax 572 501 576
email medeos@medeos.cz

www.medeos.cz

HomeGlide OutdOOr
Model sedačky homeGlide Outdoor vychází z interiérového modelu. 
Je navíc vybaven vodě odolnými prvky pro bezpečné a bezproblémové 
používání v exteriéru. aktivace sedačky je klíčem, které je umístěn 
pod loketní opěrkou. 

oVlÁDÁNÍ
Vodě odolné ovládání je u exteriéro-
vého modelu samozřejmostí.

oBAl
Pro dosažení dlouhé životnosti a pro-
to, aby jste měli sedačku vždy suchou 
a čistou, je standardně dodáván obal 
do venkovního prostředí.


