
Teräsrunkoinen hissiporras sovitetaan 
saumattomasti ympäröivään arkkitehtuuriin 
vaihtoehtoisten askelma- ja kaidemateriaalien 
avulla. Nostotaso-porrasyhdistelmä on 
erinomainen ja turvallinen tilansäästöratkaisu 
esimerkiksi saneerauskohteisiin.

FlexStep porrashissi

Innovatiivinen ja tilankäytöltään tehokas FlexStep 
tasolta toiselle siirtymiseen. Nostokorkeudesta 
riippuen 1–6 porrasta, maksimissaan 1250 mm 
korkoeroihin. Tyylikkäät askelmat muuntuvat 
nostotasoksi yhdellä napin painalluksella.

FlexStep 
porrashissi
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FlexStep porrashissi
Turvallinen ja teknisesti kehittynyt

Nykyaikaisin turvajärjestelmin varusteltu nostin 
pysähtyy vaaratilanteessa automaattisesti.

Kulmien neljä lineaarista nostinta ja edistyksellinen 
ohjausjärjestelmä takaavat pehmeän ja erittäin 
tasaisen liikkeen. Lisäksi nostimessa on erillinen 
turvapiiri ja infrapunaliiketunnistimet.

Portaat voidaan muuttaa nostotasoksi sekä ylä- että 
alatasolta ja liikettä hallitaan nostotason painikkeilla. 
Lisävarusteena langaton ohjausjärjestelmä.

FlexStep palautuu automaattisesti porrasasentoon, 
mikäli tasoa ei käytetä minuuttiin.

Nopea asennus

FlexStep asennetaan olemassa oleviin rakenteisiin. 
Yleensä entisten portaiden poisto on ainoa 
tarvittava muutostyö.

Tuotenro Tuote / mitat (syvyys x leveys)

804651100 FlexStep hissiporras 1200 x 900 mm
Tekniset tiedot

Tasoa saa myös leveyksissä 700, 800 ja 1000 mm. Huom! Asennustilaa 
tarvitaan leveyssuunnassa 260 mm enemmän kuin itse tason leveys. 
Nostokorkeus maksimissaan 1250 mm. Maksimikuorma 400 kg. 
Virransyöttö 230 V (10 A).

Suunnittelussa huomioitu esteettisyys

Porrasnostimia on asennettu jo satoihin julkisiin ja yksityisiin tiloihin ja 
käyttäjäkokemukset ovat olleet positiivisia. FlexStep on toimiva, turvallinen 
ja esteettinen apuväline vaativimpiinkin kohteisiin.

Pyydä meiltä kustannusarvio!

Myynti ja asennus:

Osmo Koivisto
Myynti
0400 481 341
osmo.koivisto@ 
campmobility.fi 

Markku Hyttinen 
Myynti
040 125 4046 
markku.hyttinen@ 
campmobility.fi 
Itä- ja Pohjois-Suomi 

Ville Valkeejärvi 
Myynti
045 728 3040 
ville.valkeejarvi@ 
campmobility.fi 
Etelä-Suomi 

Helpoin tapa on ottaa yhteyttä suoraan myyntineuvottelijoihimme,  
jotka tekevät kartoituksen ja tarjouksen, johon kuuluu kustannusarvio 
ja tarvittaessa asennustyötarjous.

Kysy myös vuokrausta!
Uutena palveluna apuvälineet on mahdollista nyt myös vuokrata!

Sami Salonen
Myynti
045 7200 419
sami.salonen@ 
campmobility.fi 


