
Siena
T U O L I H I S S I

MUTKALLINEN PORTAIKKO



"Ihmiset ympäri maailman käyttävät 
Stannah-tuolihissiä voidakseen elää 
itsenäistä elämää"



Stannah. Ensimmäinen askel vapauteen
Elämä on parempaa, kun sinulla on energiaa tehdä niitä asioita joista pidät. 
Voit nauttia omassa kodissasi olemisesta lastenlapsien kanssa sekä kutsua 
ystäviäsi viettämään aikaa kanssasi. Kokemuksemme mukaan mitä aiemmin 
tuolihissi hankitaan,sitä aiemmin voit keskittyä sinulle tärkeisiin asioihin. 
Ajattele,kuinka Stannah-tuolihissi voi tehdä jokapäiväisestä elämästäsi 
helpompaa, turvallisempaa ja nautinnollisempaa. 

Sulava ja linjakas Siisti ja tyylikäs

Stannahilla tiedetään, että kodit eivät ole samanlaisia. Jos ajattelet että kotisi portaat eivät sovellu tuolihissille, 

saatat yllättyä positiivisesti. Meidän kapeat kiskot sekä pystyyn nostettava tuoli jättävät riittävästi tilaa myös muille 

portaiden käyttäjille. Toisin kuin yleisesti luullaan, Stannah-kiskot kiinnitetään portaisiin eikä seinään. Asennus 

tapahtuu ammattitaitoisten asentajien toimesta nopeasti, helposti ja mahdollisimman vaivattomasti.

Stannah on perheomistuksessa oleva yhtiö nyt viidennessä sukupolvessa. Tämän hetken johtajat ovat Joseph 

Stannahin lastenlasten lastenlapsia, Joseph Stannah perusti yhtiön 1860. Hänen periaatteensa insinöörinä ja 

vahvat perhearvot ohjaavat toimintaa tänäkin päivänä.

Tuolihissi, joka sopii sinulle ja sinun kotiisi 

Stannah, luotettava yhtiö jo yli 150 vuotta
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Siena. Yksinomaan sinulle 
Jokainen portaikko on erilainen tasoineen,mutkineen ja kulmineen.  
Niinpä suunnittelemme yksilöllisen kiskon, joka istuu tarkasti mutkalliseen 
portaikkoon. Valitsemasi tuolin ja kiskon värin kanssa saat täydellisen 
tuolihissikokonaisuuden.

Helppo ja turvallinen nousta ja istuutua 
Yksisuuntainen manuaalinen tai vaihtoehtoisesti moottoroitu 
istuimen kääntö mahdollistaa siirtymisesi Siena-istuimeen 
helposti ja turvallisesti. 

Luonteva muotoilu
Mittatilauksesta tehty Sienan kisko voidaan asentaa 
portaikon kummallekin puolelle – jos tila sallii.

Stannah-tuolissa yhdistyy samanaikaisesti klassinen mukavuus ja tyylikkyys. Tyylikäs muotoilu ja verhoilu viidellä 

vinyylivärillä tekevät siitä näyttävän ja kutsuvan. Stannah Siena on suunniteltu myös yksinkertaiseksi ja mukavaksi.

Kiinnitä helppokäyttöinen turvavyö yhdellä kädellä ja ohjaa tuoli kytkimestä liukumaan portaissa joko ylös tai alas. 

Tuolissa on ominaisuus, joka mahdollistaa istuimen ja käsinojien ylös nostamisen, näin saat ympärille lisää tilaa. 

Siena-tuolin voit lukita irrotettavalla avaimella, jolloin se on turvassa vaikkapa lastenlapsilta. Henkilöille joiden 

käsien voima on heikentynyt on valittavissa lisävarusteena moottoroitu tuolin kääntö yhteen suuntaan. Tuoli on 

suunniteltu kapeisiin portaisiin, se kääntyy kohti tasoa, jolloin ylösnousu ja tuoliin istuminen on helpompaa.

Tyylikäs ja tilaa säästävä

Mittatilaustyönä tehty kisko kulkee siististi lähes kiinni seinässä ja kulmissa, samalla tyylikäs muotoilu istuu 

hyvin yhteen kodin kanssa. Ohut kiskoprofiili jättää portaisiin tilaa, jolloin myös muiden on turvallista liikkua 

portaissa. Kaksiputkinen muotoilu tekee kiskosta erittäin vahvan ja vakaan. Kisko kiinnitetään mieluummin 

aina portaaseen kuin seinään. Kisko sopii ulko- ja sisäkaarteeseen riippuen käytettävästä tilasta. 

Kiskot jotka mukailevat tarkasti portaikkoa 
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"Ystävällinen edustaja arvioi 
ja mitoitti portaikon erittäin 
perusteellisesti"
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"Kevyt kosketus kytkimestä 
 riittää ohjaamaan tuolia"
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Mukava ja tyylikäs tuoli

Siena tarjoaa todellista mukavuutta. Verhoiltu ja 
reilusti pehmustettu selkänoja sekä istuin ovat 
saatavana kestävällä vinyylipinnalla. Kaikki 
materiaalit ovat tulenkestäviä ja saatavana 
viidessä eri värissä sisustuksesi mukaan.

Helppokäyttöiset ohjaimet 

Ohjataksesi Siena-tuoliasi, käännä ohjainta 
kevyesti haluttuun suuntaan.   

Taittovaihtoehdot (manuaalinen) 

Taita käsinojat, sitten istuin, jalkatuki taittuu 
erillisestä vivusta. Tai valitse lisävarusteeksi 
moottoroitu jalkatuen nosto, katso kohta 9.

Tuolin kääntömekanismi

Manuaalisen kääntömekanismin lisäksi on 
saatavavilla moottoroitu tuolin kääntö. Tuolin 
käännöllä helpotat ja varmistat turvallisimman 
mahdollisen siirtymisen tuolista pois portaiden 
yläpäässä.

Turvareunat

Turvasensorit ympäri jalkalautaa ja moottoria 
havaitsevat automaattisesti, jos tuolin edessä on 
este. Tuoli pysähtyy turvallisesti ja pehmeästi. 

Turvavyö vaihtoehdot

Sisään kelautuva turvavyö voidaan helposti 
kiinnittää yhdellä kädellä. Valikoimassa myös 
muunlaisia turvavöitä saatavana.

Kyynärnojan turvakytkin 

Tämä turvajärjestelmä estää Siena-tuolia 
liikkumasta ennen kuin portaikon alatason 
puolen kyynärnoja on täysin ala-asennossa.

Virtakytkin

Selkeä ja helppokäyttöinen virtakytkin.

Moottoroitu jalkalauta (lisävaruste)

Moottoroitu jalkalauta taittuu automaat- 
tisesti ylös ja alas helpottaen siirtymisiä. 

Kaksi tuolin leveyttä

Kaksi tuolin leveyttä – vakiolevyinen 
ja käsinojiltaan XL-levyinen tuoli 
(XL-versio kuvassa alla).
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Siena. Mukavuus ja turvallisuus samassa
Haluamme pitää huolen, että tuolihissisi on turvallinen ja mukava.  
Siksi suunnittelimme Sienan sisältämään monia hyödyllisiä ominaisuuksia, 
jotka saavat tuntemaan olosi kotoisaksi kun käytät sitä.

Alla lueteltuna Stannah Siena mutkallisen portaan tuolihissin yleisimmät edut 
ja ominaisuudet 

Siena 

mutkalliseen 

portaikkoon, 

norsunluun  

valkoinen 

vinyylipinta 



1. Kun et käytä Siena-tuolia, se taittuu 
kasaan ja antaa tilaa portaikkoon 
muille käyttäjille.

2. Taitettuasi tuolin auki istuudut ja 
teet olosi mukavaksi.

3. Ainoastaan kevyt kosketus 
ohjaimeen ja Siena-istuin liukuu 
vaivattomasti joko ylä- tai alakertaan.

4. Kun saavut portaiden yläpäähän, 
voit kääntää tuolin tasannetta kohti, 
jolloin ylösnousu tuolista on turvallista.

5. Kun tuoli ei ole käytössä, se voidaan 
jättää käännettynä auki ikään kuin 
turvaportiksi tai kasaan taitettuna 
seinän viereen.

6. Käyttäessäsi seinään kiinnitettyjä 
kaukosäätimiä, voit lähettää ja 
kutsua Siena-tuolin portaiden 
kummassakin päässä. 

Siena. Käyttö vaihe vaiheelta
Uskomme, että tuolin tulee olla enemmän kuin toiminnallinen. Meille se 
tarkoittaa kaunista muotoilua ja helppokäyttöisyyttä.
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"Turvavyö tuo mielenrauhan 
kun ajan tuolihissillä"
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Tuolin kääntövaihtoehdot
Valittavana joko manuaalisesti kääntyvä tai moottoroitu 
automaattisesti kääntyvä istuin.

Jalkalaudan käyttökytkin (lisävaruste)
Kosketuksesta toimiva jalkalaudan taittokytkin auttaa sinua 
laskemaan tai nostamaan jalkalaudan itsenäisesti.   

Siena. Sinun suunnittelemasi
Kukaan ei ole identtinen toisen kanssa. Siksi meillä on vakio-ominaisuuksien lisäksi 
valittavissa olevia ominaisuuksia, joilla Siena räätälöidään sinulle.

"Oli erittäin hyödyllistä päästä 
valitsemaan omaan portaikkoon 
sopiva tuolin leveys "

Sisään kelautuva turvavyö (lisävaruste)
Sisään kelattava turvavyö on helppo käyttää ja voidaan  
kiinnittää yhdellä kädellä.

Kaksi tuolin leveyttä
Siena-tuolissa on valittavana kaksi tuolin leveyttä, kumpi 
paremmin sopii portaikkoosi. 
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"Minulle oli tärkeää, että Siena istuu 
kotini sisustukseen täydellisesti"

Siena. Räätälöity juuri sinulle 
Siena on saatavana viidessä tyylikkäässä värissä kestävänä vinyylinä. 
Kuusi kiskon väriä täydentävät kokonaisuutta sinun makusi ja tyylisi mukaan.

Helmi

Kiskon värit

Harmaa

Vakioväri

Musta

Pähkinänruskea

Okran ruskea

Beige

Vaihtoehtovärit 

Verhoilun ja kiskon värit

Voit valita viidestä verhoilun 
väristä ja kuudesta kiskon väristä, 
mikä parhaiten sopii kotisi.

Verhoilu on tukevaa vinyyliä joka 
on tulenkestävää sekä bakteereja 
hylkivää.

Männynvihreä Karpalonpunainen Yönsininen

Pähkinänruskea Norsunluunvalkoinen
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OUR COMPANY POLICY IS ONE OF CONTINUING PRODUCT IMPROVEMENT. WE THEREFORE RESERVE THE RIGHT TO ALTER THE SPECIFICATIONS AND TO CHANGE AND IMPROVE DESIGN AT ANY TIME.  

FULL OPERATING INSTRUCTIONS ARE SUPPLIED FOR ALL PRODUCTS. STANNAH IS A REGISTERED TRADEMARK. THE CE MARK INDICATES THAT THIS PRODUCT COMPLIES WITH THE APPLICABLE EUROPEAN  

DIRECTIVES WHICH RELATE TO HEALTH, SAFETY,   ENVIRONMENT AND CONSUMER PROTECTION. DESIGN, MANUFACTURE AND INSTALLATION: STANNAH STAIRLIFTS LTD HAS BEEN ACCREDITED TO ISO9001:2008 

SINCE 2009, THIS IS FOR DESIGN, DEVELOPMENT, PRODUCTION AND DISTRIBUTION OF STAIR LIFTS. ALTERATIONS IN MODELS, STANDARD AND OPTIONAL EQUIPMENT AS DESCRIBED IN THE TEXT AND  

ILLUSTRATIONS, MAY OCCUR. FOR PRECISE INFORMATION PLEASE CONTACT YOUR STANNAH DEALER.

© Stannah Stairlifts Ltd 2014. Not to be reproduced wholly or in part without the written permission of Stannah Stairlifts Ltd   Issue 2 / March 2014           Part Number: 621040

Stannahin palvelulupaus:
Yksilöllisesti valmistettu kisko sopii portaisiin
Siena-istuin on räätälöity tarpeisiinne
Nopea ja siisti asennus
Asiantuntijatuki käytettävissänne
Kattava mielenrauhatakuu

Ole yhteydessä paikalliseen Stannah-edustajaasi ja hän järjestää 
tapaamisen kotiisi. Arviokäynti on täysin maksuton. He kuuntelevat 
tarpeesi, vastaavat kysymyksiisi ja tekevät kokonaistarjouksen ilman 
velvoitteita ja kustannuksia. Jos päätät edetä, portaikko mitoitetaan 
käyttäen viimeisintä teknologiaa.
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Stannah Stairlifts, Watt Close, East Portway,  
Andover, Hampshire, SP10 3SD, United Kingdom  

www.stannah.com

Siena. Vain yksi nopea puhelu.

"Kuinka mukavaa oli löytää yhtiö, 
joka oli kiinnostunut asioista minun 
parhaakseni"

Mediq Suomi Oy 
Riihitontuntie 7 D, 02200 Espoo 
puh. 020 112 1510 
asiakaspalvelu@mediq.com 
www.mediq.fi/apuvaline
www.turvallisemminportaissa.fi

Markkinoija Suomessa


