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1
Krzesełko 

schodowe Acorn 
na szynie prostej

Niezawodne i komfortowe krzesełko na torze prostym 
firmy Acorn to najczęściej wybierane urządzenie przez 
osoby starsze. Krzesełko Acorn Superglide można 
zamontować wewnątrz i na zewnątrz budynku na 
schodach o kącie nachylenia od 23 do 55 stopni. Na 
wyposażenie składa się bardzo wygodne siedzisko, 
intuicyjny system sterowania a także funkcje gwarantujące 
bezpieczne użytkowanie. Szyna jezdna - po której 
porusza się krzesełko schodowe - jest montowana 
bezpośrednio do stopni schodów (po lewej lub po prawej 
stronie).

Sprawdź pełny opis 
krzesełka schodowego 

Acorn
8  - 12 tysięcy zł

długość schodów, 
usytuowanie 
wewnątrz lub na 
zewnątrz budynku

Specyfikacja techniczna 
krzesełka schodowego 
Acorn na szynie prostej

Zobacz dokumentację 
techniczną

2

Krzesełko 
schodowe 

krzywoliniowe 
Otolift TWO

Nowoczesne krzesełko na torze krzywoliniowym Otolift 
TWO jest zawsze robione pod konkretne zamówienie. 
Pozwala ono na wjazd po schodach złożonych z kilku 
biegów, schodach kręconych oraz krzywoliniowych. 
Najczęściej montaż tej windy schodowej jest wewnątrz 
budynku, jednak producent zadbał o to, aby krzesełko 
było również odporne na zmienne warunki atmosferyczne, 
dzięki czemu jego montaż jest możliwy także na zewnątrz. 
Otolift TWO to eleganckie i dbale zaprojektowane 
urządzenie do likwidacji barier o prostej obsłudze i bardzo 
estetycznym wyglądzie.

Więcej informacji o windzie 
schodowej Otolift TWO od 26 tysiecy zł

długość schodów, 
liczba i rodzaj 
zakrętów

Specyfikacja techniczna 
krzesełka 

krzywoliniowego Otolift 
TWO

Zobacz dokumentację 
techniczną

3

Krzesełko 
schodowe 

krzywoliniowe 
Acorn A180

Winda schodowa Acorn A180 jest przeznaczona do 
transportu seniorów po schodach krzywoliniowych 
wewnątrz budynku. Najczęstszymi miejscami instalacji 
tego urządzenia są domy, budynki wielomieszkaniowe i 
kamienice. Firma Acorn podczas produkcji swoich 
urządzeń z ogromną precyzją dba o każdy szczegół. 
Zachowane są najwyższe normy bezpieczeństwa, tak aby 
użytkowanie windy schodowej było w pełni komfortowe dla 
osób w każdym wieku. Acorn A180 to odpowiednik 
modelu Superglide na torze prostym - najczęściej 
wybieranym urządzeniu przez naszych klientów.

Poznaj więcej szczegółów o 
krzesełku krzywoliniowym 

Acorn A180
od 26 tysięcy zł

długość schodów, 
ilość i rodzaj 
zakrętów

Poznaj dane techniczne 
krzesełka 

krzywoliniowego Acorn 
A180

Zobacz dokumentację 
techniczną

4 Tania platforma 
schodowa Logic

Niewygórowana cena i bardzo szybki czas dostawy to 
wyróżniki platformy schodowej włoskiej firmy Extrema. 
Urządzenie jest w pełni zautomatyzowane – samoczynne 
otwieranie i zamykanie się na przystankach końcowych. 
Udźwig platformy schodowej wynosi 250 kh, a zasilanie 
odbywa się za pomocą wbudowanego akumulatora. 
Winda dźwigowa Logic porusza się po aluminiowym torze 
jezdnym, który świetnie sprawdzi się przy montażach 
zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku – winda jest 
odporna na zmienne warunki atmosferyczne. Jeżeli zależy 
Ci na czasie i niewygórowanej cenie urządzenia, które 
świetnie sprawdzi się na schodach prostych - Extrema 
Logic spełni Twoje oczekiwania. 

Sprawdź pełny opis 
platformy schodowej Logic od 28 tysięcy zł

długość schodów, 
sposób montażu 
toru jezdnego (do 
ściany lub na 
słupkach), ilość 
miejsca na dole 
przed schodami

Dane techniczne platformy 
schodowej Logic na torze 

prostym
Zobacz dokumentację 

techniczną

5 Platforma 
schodowa PLG7

Platformy firmy Ascendor to nowoczesne i eleganckie 
produkty, dopasowane do Twoich potrzeb. Model PLG7 
porusza się po schodach prostych i może zostać 
wykorzystany w Towim domu, bloku, a nawet na zewnątrz 
budynku. Konstrukcja urządzenia w dużej mierze składa 
się z aluminium, dzięki czemu platforma jest bardzo lekka 
i zajmuje niewiele miejsca na schodach. Jednocześnie 
winda schodowa PLG7 posiada wiele zabezpieczeń, które 
gwarantują Ci bezpieczne i komfortowe pokonywanie 
schodów. Korzystanie z platform schodowych Ascendor 
jest bardzo proste i przyjemne dzięki intuicyjnej obsłudze i 
ogromnej funkcjonalności.  

Dowiedz się więcej o 
platformie schodowej PLG7 od 32 tysięcy zł

długość schodów, 
sposób montażu 
toru jezdnego (do 
ściany lub na 
słupkach), ilość 
miejsca na dole 
przed schodami

Specyfikacja platformy 
schodowej Ascendor 

PLG7

Zobacz dokumentację 
techniczną

6
Platforma 

krzywoliniowa 
PLK8

Winda schodowa dla osób niepełnosprawnych Ascendor 
PLK8 jest przeznaczona do instalacji na schodach 
krzywoliniowych wewnątrz i na zewnątrz budynku. 
Podobnie jak platforma PLG7 na torze prostym, jej 
obsługa jest bardzo intuicyjna, a korzystanie bezpieczne i 
komfortowe dla osób na wózku inwalidzkim. Winda 
schodowa przemieszcza się po dwóch szynach 
mocowanych do ściany lub do specjalnych słupków. 

Więcej informacji o 
platformie schodowej PLK8 od 45 tysięcy zł

długość schodów, 
sposób montażu 
toru jezdnego (do 
ściany lub na 
słupkach), liczba i 
rodzaj zakrętów, 
opcje wykończenia

Dane techniczne platformy 
krzywoliniowej PLK8

Zobacz dokumentację 
techniczną

7 Podnośnik 
pionowy Liftboy

Mały podnośnik pionowy Liftboy - podobnie jak platforma 
schodowa - służy do transportu osób poruszających się na 
wózku inwalidzkim. Jednak winda pionowa porusza się w 
pionie - w górę i w dół. Podnośnik pionowy najczęściej jest 
instalowany na zewnątrz budynku np. przy tarasie, 
schodach lub balkonie jednak możesz go wykorzystać 
również wewnątrz budynku. Istnieją dwie wersje 
urządzenia – podnoszące na wysokość do 595 mm z 
udźwigiem 180 kg lub w wersji podnoszące osobę na 
wózku na wysokość do 830 mm i udźwigiem aż 300 kg.  

Szczególowe informacje o 
małym podnośniku 
pionowym Liftboy

od 23 tysięcy zł
wysokość 
podnoszenia, 
usytuowanie, kolor

Dane techniczne małego 
podnośnika pionowego 

Liftboy
Zobacz dokumentację 

techniczną

8
Używany 

schodołaz 
kroczący

Schodołaz kroczący to mobilne urządzenie, służące do 
pokonywania barier architektonicznych przez osoby 
poruszające się na wózku inwalidzkim. Można go bardzo 
szybko rozłożyć i złożyć oraz zabrać praktycznie wszędzie 
ze sobą. Transportem osoby niepełnosprawnej i obsługą 
schodołaza zajmuje się opiekun, czyli osoba sterująca. 
Czynność ta jest bardzo prosta i nie wymaga dużej siły 
podczas prowadzania schodołazu.  

Sprawdź pełny opisu 
Schodołaza kroczącego 3-4 tysiące zł         typ 

schodołaza
Schodołązk kroczący - 

dane techniczne -

9 Podnośnik 
pionowy Kali B

Uniwersalny podnośnik pionowy Kali B umożliwia 
podniesienie osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim 
na wysokość do 3 metrów. Winda pionowa może zostać 
zainstalowana wewnątrz budynku, lecz najczęściej jest 
ona wykorzystywana na zewnątrz. Udźwig wynosi aż 385 
kg – co pozwala na transport osoby niepełnosprawnej z 
opiekunem lub 3 dorosłych osób.

Zapoznaj się ze 
szczegółowym opisem 
windy pionowej Kali B

od 32 tysięcy zł
wysokość 
podnoszenia, typ 
podnośnika

Dane techniczne 
podnośnika pionowego 

Kali B
Zobacz dokumentację 

techniczną

10

Krzesełko 
schodowe 

krzywoliniowe 
Otolift Modul AIR

Krzesło schodowe Otolift Modul AIR to najnowszy model 
windy schodowej marki Otolift. To najnowocześniejsze 
tego typu rozwiązanie dostępne obecnie na rynku. 
Krzesełko zostało zaprojektowane z myślą o najbardziej 
wymagających osobach oraz miejscach montażu 
krzesełka. Urządzenie można zamontować na schodach 
wewnątrz budynku posiadających kąt nachylenia 
wynoszący od 0°do 90°.

Więcej informacji o windzie 
schodowe Otolift Modul AIR od 26 tysiecy zł

długość schodów, 
liczba i rodzaj 
zakrętów

- Zobacz dokumentację 
techniczną

11

Krzesełko 
schodowe 

HomeGlide na 
szynie prostej

Winda schodowe HomeGlide to najtańsze krzesełko 
schodowe dostępne na rynku. To uniwersalne krzesełko 
można zamontować na schodach prostych zarówno 
wewnątrz jak i na zewnątrz budynku. Jego udźwig to aż 
125 kg a minimalna szerokość schodów, na których 
można zamontować krzesełko wynosi 68 cm. Obsługa 
krzesełka jest niezwykle prosta dla osób w każdym wieku, 
a poruszanie się krzesłem wzdłuż schodów jest 
bezpieczne oraz bardzo komfortowe.  

Sprawdź pełny opis 
krzesełka schodowego 

HomeGlide
od 8 tysięcy

długość schodów, 
usytuowanie 
wewnątrz lub na 
zewnątrz budynku

Dane techniczne krzesełka 
schodowego HomeGlide

Zobacz dokumentację 
techniczną

12
Schodołaz 

gąsienicowe 
Liftkar PTR

Schodołaz gąsienicowy Liftkar jest najtańszym, nowym 
schodołazem dostępnym na polsim rynku. Urządzenie 
służy do bezpiecznego transportowania osób 
niepełnosprawnych poruszających się na wózku 
inwalidzkim po schodach. Może pokonywać schody o 
nachyleniu do 35 stopni i wwozić osobę o wadze do 130 
kg. Schodołaz jest urządzeniem mobilnym, które w prosty 
i szybki sposób można spakować do auta i zawieźć w 
dowolne miejsce.

Zobacz pełny opis 
schodołaza gąsienicowego 

Liftkar PTR
od 12 tysięcy - Dane techniczne krzesełka 

schodołaza Liftkar -
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