
“Det utseende jeg 
vil ha. De funksjonene   
jeg vil ha. Og den 
friheten jeg trenger. 
Det er min Starla”
Finn ut hva Starla trappeheis kan
gjøre for deg
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Starla: En innføring

Tett og trygg

Med god polstring og behagelig fasong for å
sikre en hyggelig og sikker tur.

Enkel å bruke

En enkel berøring av styremekanismen og 
Starla-heisen begynner å bevege seg

Starla: svingtrapper 03

Stannah er klar over at det å komme seg opp trappene på en
enkel måte kan bety at du kan bo lenger i det hjemmet du er glad
i, omgitt av de tingene og menneskene du bryr deg om. Det er
derfor så mange velger Stannah trappeheiser. Vi er en britisk
familiebedrift som ble etablert i 1860-årene, og vi er stolte over at
våre trappeheiser har bidratt til at mer enn 500.000 mennesker
har fått et enklere, tryggere og mer givende liv.

Så fleksibel, tilpasset deg
Det ypperste innen fleksible trappeheiser - er Starla for svingtrapper. I den nyeste utgaven av 
Stannah trappeheiser har vi gjort Starla utrolig enkel å tilpasse slik at du får en perfekt trappeheis.
Velg en elegant stol i vinyl eller stoff med utsmykning i moderne mørkt eller lyst tre - det er opp 
til deg. Du kan velge blant tilleggsfunksjonene og for eksempel legge til et elektrisk fotbrett eller en 
automatisk svingmekanisme slik at det blir enda enklere å komme seg av eller på. Hva du enn 
måtte ønske deg av trappeheisen, finner du det i Starla.

Komfort og kontroll
Solid Stannah komfort og kontroll er innebygd i Starla-heisen. I tillegg har Starla et vinklet sete 
som heller svakt oppover foran, slik at du føler deg helt trygg og sikker. Når den også har 
fingerstyring og en spesialføler som sikrer at trappeheisen ikke beveger seg før du har satt deg godt
til rette i stolen, kan den ikke bli enklere og tryggere å bruke.
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04       Starla: svingtrapper

Starla trappeheis: Svingtrapper
Svingtrapper finnes i alle former og stiler, med forskjellige kurver,
vinkler og repos. Derfor sørger vi for at Starla-heisen din passer
perfekt ved å skreddersy skinnen til trappen din. Du velger farge
på stolen og skinnen, og du får en perfekt tilpasset trappeheis.

Slank og solid
Starla-skinnen til svingtrapper spesiallages til din trapp, slik at den følger hver kurve, hvert repos 
eller hver entrè. Den slanke skinneprofilen gir også rikelig rom for at du og andre kan bruke 
trappene på en trygg og enkel måte samtidig som den elegante utformingen sikrer at den glir
naturlig inn i hjemmet ditt når den står på plass. I tillegg består skinnen av kraftige doble rør som
gjør den svært solid og sikker. Fordi skinnen er festet til trappen og ikke til veggen, kan den monteres
på begge sider av trappen hvis det er nok plass. 

Spesialtilpass stolen og skinnen
Uansett hvilken type Starla-stol du bestemmer deg for, kan du velge blant en rekke farger som passer
til hjemmet ditt og din personlige smak. Dessuten kan du komplettere den gjennomførte utformingen
med en farge på skinnen etter eget valg - du kan velge blant hele seks forskjellige nyanser som står
til dekoren.

Følger alle kurver

Avansert Stannah-teknologi betyr at skinnen 
følger alle buer og svinger i trappen.

Velg den siden av trappen som passer deg best 

Fordi skinnen er spesialtilpasset og festet til trappen og
ikke til veggen, kan Starla monteres på begge sider av
trappen - hvis det er nok plass. 
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Starla: Design med omtanke
I Stannah er ditt velvære vår høyeste prioritet. Det er derfor Starla er 
utformet for å gi deg fullstendig trygghet. En rekke funksjoner med
innsikt og omtanke gjør den usedvanlig trygg og sikker slik at Starla
blir den ypperste innen trappeheiser for svingtrapper.

Komfortabel og trygg 
Det godt polstrede 
setet og den høye 
ryggstøtten gir fullkommen
komfort, mens setets 
svake helling gjør at du 
sitter ekstra trygt.

Enkel polstring eller
utsmykning i tre 
Velg stol i stoff eller 
vinyl eller med 
utsmykning i mørkt 
eller lyst tre

Enkel styring
Den nye smale
styringsmekanismen 
gjør det lekende lett 
å bruke Starla

Dreiehendler som 
er lette å bruke

Bruk hendlene, eller den 
valgfrie automatiske
toveishendelen, til å gå av
trappeheisen i en sikker 
posisjon øverst eller 
nederst i trappen.

Enkel sammenslåing 
Armlener, sete og fotbrett
slås lett sammen slik 
at det blir rikelig plass 
i trappen

Armbeskyttelse
Hindrer at Starla-heisen
starter ved hjelp av
styringsmekanismen før
armlenet nederst i trappen
er helt nedsenket

Av/på-bryter

Valgfritt elektrisk 
fotbrett
Det valgfrie elektriske 
fotbrettet er ideelt hvis du
har problemer med å løfte
føttene når du skal sette
deg i trappeheisen.

Sikkerhetsbelte
Sikkerhetsbeltet som kan
trekkes ut, festes og 
utløses med én hånd,
slik at belastningen er liten 
på giktiske hender

Seteføler
En intelligent føler sørger
for at Starla ikke begynner
å gå før du sitter trygt

Sikkerhetskanter 
Følere oppdager 
automatisk eventuelle 
hindringer i trappen og
sørger for at Starla stanser
umiddelbart

06       Starla: svingtrapper

Modellen på bildet er Starla for svingtrapper med grått vevd setetrekk
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Starla: svingtrapper 07

I Stannah mener vi at en trappeheis skal være mer enn funksjonell og
bli en integrert del av et mer givende liv. For oss betyr det at vi må
gjøre den fantastisk enkel å bruke.

5. Når den ikke er i bruk, kan du la Starla stå 
svingt ut fra veggen som en sikkerhetssperring

6. Bruk den veggmonterte fjernstyringen til å få Starla
til å komme til toppen eller bunnen av trappen

3. Beveg forsiktig på den smale styringsmekanismen
og Starla glir rolig opp eller ned trappen

4. Øverst i trappen kan du dreie Starla-stolen 
rundt og gå av trygt

1. Starla slås sammen opp mot veggen når den
ikke er i bruk og gir god plass til deg og andre

2. Brett enkelt ut armlenene, setet og fotbrettet,
og Starla er klar til bruk

Starla: Så enkelt som det går an

© Starla (Norway) 260 12pg:Layout 1  23/08/2011  09:47  Page 6



08       Starla: svingtrapper

Starla: Mer om funksjonene
Vi er klar over at ingen mennesker er helt like. Derfor har vi sørget
for å gjøre Starla uendelig praktisk og enkel å tilpasse, med nyttige
funksjoner og modulvalg som gjør den perfekt for deg.

Armbeskyttelse

Denne gjør det umulig å starte trappeheisen før
armlenet nederst i trappen er helt nedsenket

Valgfritt elektrisk fotbrett

Om du har valgt elektrisk fotbrett, betjenes dette med egen
trykknapp. Fotbrettet hever og senker seg automatisk 

Sikkerhetskanter

Hvis Starla møter en hindring i trappen, sørger 
spesialfølere for at den stanser umiddelbart

Seteføler

Denne føleren hindrer at Starla begynner å gå før 
du har satt deg helt til rette i stolen

Sikkerhetsbelte som kan trekkes ut

Starlas sikkerhetsbelte kan trekkes ut og er enkelt
å bruke og derfor ideelt for giktiske hender

Reposskinne

Hvis det er plass til det, kan skinnen forlenges
opp på reposet og gi ekstra sikring
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Stoffarger Vinylfarger

Grønn Rød Steingrå Brun Lys beige

Grønn Rød Steingrå Brun Lys beige

Grønn Rød Steingrå Brun Lys beige

Fargekombinasjoner med lyst tre

Fargekombinasjoner med mørkt 

Skinnefarger

Kullsort Nøttebrun Oker BeigeVindusgråPerlegrå

Standardfarge     Valgfrie farger

Gi Starla den siste finpussen ved å velge blant de seks skinnefargene - standard perlegrå eller moderne vindusgrå,
kullsort, nøttebrun, oker eller beige.

Starla: svingtrapper 11

Starla: Skreddersydd for deg
Starla leveres i en rekke stiler og farger for at den skal passe til
smaken din og hjemmet ditt. Bare bland og sett sammen utsmykning
i tre med setetrekk, farger og skinnedetaljer til du får det perfekte
utseendet til deg og din livsstil.

Elegant stoff eller vinyl...

...eller utsmykning i tre som gir et utseende med to nyanser

Hvis du vil ha et raffinert utseende med to nyanser, kan du velge en stol i stoff eller vinyl med utsmykning i tre,
med din favorittfarge på stoff eller vinyl i kombinasjon med pent mørkt eller lyst treverk.

Gi Starla et klassisk, elegant utseende med stol i stoff eller vinyl i en rekke delikate farger.
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Stannah lover å levere:

En trappeheis med funksjoner som er skreddersydd for 
behovene dine

En skinne som er spesialtilpasset til trappen din

Rask og enkel montering 

Kyndig brukerstøtte som er lett å få kontakt med 

Omfattende trygghetsgaranti

Starla: Neste trinn
Hvis du vil vite mer om Starla til svingtrapper, eller trappeheiser
generelt, kan du ta kontakt med den lokale Stannah-representanten
som vil avtale et hjemmebesøk. De er lydhøre for behovene dine,
svarer på spørsmål og presenterer et gratis, ikke-bindende tilbud.
Hvis du bestemmer deg for å ta imot tilbudet, måler vi trappen din
ved hjelp av avansert teknologi og utformer en perfekt Starla
trappeheis til deg. 

SELSKAPETS GRUNNREGEL ER KONTINUERLIG PRODUKTFORBEDRING.  VI FORBEHOLDER OSS DERFOR RETTEN TIL NÅR SOM HELST Å FORANDRE SPESIFIKASJONER OG ENDRE OG FORBEDRE DESIGN. ALLE 

PRODUKTENE LEVERES MED DETALJERT BRUKSANVISNING. STANNAH ER ET REGISTRERT VAREMERKE. CE-MERKET VISER AT DETTE PRODUKTET ER I SAMSVAR MED GJELDENDE EUROPEISKE DIREKTIVER OM HELSE,

MILJØ OG SIKKERHET OG FORBRUKERVERN. DESIGN, PRODUKSJON OG MONTERING: STANNAH STAIRLIFTS LTD HAR VÆRT SERTIFISERT I HENHOLD TIL ISO9001:2008 SIDEN 2009 FOR DESIGN, UTVIKLING, 

PRODUKSJON OG DISTRIBUSJON AV TRAPPEHEISER. DET KAN FOREKOMME ENDRINGER I MODELLER OG STANDARD- OG TILLEGGSUTSTYR SOM BESKREVET I TEKSTEN OG ILLUSTRASJONENE. ØNSKER DU

NÆRMERE OPPLYSNINGER, KAN DU TA KONTAKT MED DIN STANNAH-FORHANDLER.
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Stannah Stairlifts, Watt Close, East Portway, 

Andover, Hampshire, SP10 3SD, Storbritannia 

www.stannah.com
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