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SIDELIFT 6400

Med Sidelift i köket skapas

framtidens kök redan nu. En

ergonomisk köksbänk med

generöst förvaringsutrymme som

enkelt kan justeras i höjd.  

 

Granbergs nya bänklyft SIDELIFT 6400 har en smart konstruktion som gör den enkelt att tillgänglighetsanpassa ett standardkök för till exempel

rullstolsburna eller äldre.

Underskåpen kan enkelt plockas bort vilket medför att man snabbt och enkelt kan behovsanpassa köket till önskat behov.

För många äldre är det till exempel skönt att kunna sitta ner på en stol framför köksbänken vilket är svårt med underskåp. Sitter man i rullstol är

det också önskvärt att ha fri yta under bänken för bättre och komfortabel ergonomi.

Utgångspunkten med SIDELIFT var att vi skulle utveckla ett komfortsystem för köksbänkar som passar alla, både som en komfortlösning i ett

standardkök men som också enkelt kan anpassas när livsförutsättningar förändras. Detta medför också att SIDELIFT passar utmärkt till

specialboenden för seniorer där behoven kan förändras över tiden.

Motorerna arbetar steglöst och justerar bänkplanet 30 cm snabbt och tyst till önskad höjd. Lyftaren är utrustad med ett tillförlitligt

säkerhetssystem som garanterar säker drift utan klämrisker. SIDELIFT förmonteras på fabrik för att ge en enkel installation.

 

Om behovet förändras kan hurtsarna enkelt

monteras bort för att ge utrymme för sittande

arbete. Lika enkelt kan hurtsarna

återmonteras för återställning.

 

Säkerhetssystem i form av brytplattor under

skåp och klämskyddslist under knäfria ytor

stoppar rörelsen om något föremål kommer i

kontakt med brytarna.

 

Diskho med grundare disklåda och spishäll kan

integreras i bänkplanet.

 

Hänghurts utrustad med två fullutdragslådor

och dämpning. 

       

Hänghurts med avfallssortering

och fullutdragslåda med dämpning. 

 

Sidelift lämpar sig bra till hemkunskapssalar.

Konstruktionen är stadig och kräver inte

infästning i vägg. 

 

Hemkunskapsbänk med hänghurts inkl.

avfallssortering.

 

De golvstående motorerna är endast 45 mm

breda och är placerade i ytterkanterna av

lyftsystemet.



Varianter av denna produkt

SIDELIFT 6400, 99,0-329,0 cm

 

Sidelift 6400 Kombimodul Granberg

ES20S4
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