
www.bespokestairlifts.com

Pro více informací navštivte naše webové stránky nebo
kontaktujte místního prodejce firmy Bespoke Stairlifts.
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PŘIZPŮSOBTE SVŮJ DOMOV 
SVÝM POTŘEBÁM
Schodišťové sedačky Bespoke Stairlifts nejsou pro ty, kteří nemohou, 
naše produkty jsou pro ty, co chtějí. 

Potřebujete pomoc do schodů? To už nemusí být problém! Produkty firmy 
Bespoke Stairlifts pomáhají těm, kteří chtějí svůj život žít jako dříve.

Užívejte si svobodu ve vlastním domově, ať už vás v životě potká cokoliv.

Níže jsou popsány dva obvyklé typy schodišť, které vám pomohou určit, 
která schodišťová sedačka by byla vhodná pro vás a váš domov.

Točité schodiště má přímou řadu schodů, 
mezipodestu a další schody vedoucí do 
následujícího patra.

MODEL INFINITY
TOČITÉ SCHODIŠTĚ 

strana 10

TO
Č

IT
É

P
Ř

ÍM
É

Typické přímé schodiště vede do 
dalšího patra bez mezipodest.

MODEL SYNERGY
PŘÍMÉ SCHODIŠTĚ
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Bespoke Stairlifts Ltd. si vyhrazuje právo na změnu specifikací bez předchozího upozornění.
Všechna měření jsou přibližná. Obrázky a barvy jsou uvedeny pouze pro ilustraci.

KTERÝ TYP SCHODIŠŤOVÉ
SEDAČKY POTŘEBUJETE?



Firma Liftman s.r.o. mi
opravdu usnadnila život,
mohu teď být opět aktivní
ve svém vlastním domě.
František Novák Praha
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Kompaktní design modelu Synergy 
má řadu skrytých funkcí, které vám 
umožní pohybovat se ve vašem 
domově zcela nezávisle.

Přímé schodiště by vám nemělo 
bránit v užívání vlastního domova.

Model Synergy je uživatelsky 
jednoduchá schodišťová 
sedačka, která promění váš 
každodenní život.
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Řešení firmy Bespoke pro přímá schodiště 
Jednoduchý na ovládání, ale designově 
promyšlený

MODEL SYNERGY



PROSTOR PRO  
VAŠE BLÍZKÉ
Model Synergy ponechá na 
schodech dostatek místa pro 
ostatní obyvatele domu. 

Sedadlo a opěrka nohou se 
dají úhledně sklopit ke zdi, 
takže nijak nenaruší vzhled 
vašeho domova.
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Model Synergy používá jednu 
z nejužších kolejnic na světě, 
díky níž působí na schodišti 
a ve vaší domácnosti méně 
rušivě
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JEDNA Z
NEJSUBTILNĚJŠÍCH
SCHODIŠŤOVÝCH

SEDAČEK



Model Synergy pro přímá
schodiště zahrnuje v základu 
mnoho různých funkcí, které
zvyšují praktičnost a
usnadňují použití pro uživatele
a jejich domácnost.
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S modelem Synergy od nás obdržíte také 
ergonomicky navržené dálkové ovládání, 
které se snadno používá a poskytuje 
uživateli úplnou kontrolu nad sedačkou.

Jednoduchý a plně nastavitelný 
bezpečnostní pás vás udrží na sedačce, 
když je výtah v pohybu, což vám zajistí 
větší klid a pocit bezpečí.

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

Ovládání schodišťové sedačky Synergy 
je pohodlné pro všechny uživatele včetně 
těch se sníženou pohyblivostí rukou.

Ergonomicky navržený přepínač směru 
jízdy je k dispozici ve verzi pro praváky 
i pro leváky.

SPOLEHLIVOST
& BEZPEČÍ

PLNÁ
KONTROLAPOHODLÍ

& ÚPLNÁ
KONTROLA



Jemným stiskem páky otočíte
sedadlo, což vám umožní
snadno a bezpečně 
nastoupit a vystoupit 
ze sedačky.
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SNADNÝ
NÁSTUP A
VÝSTUP



Schodišťová sedačka Synergy 
disponuje bezpečnostními 
senzory v opěrce nohou, které 
sedačku zastaví, pokud je na 
schodišti překážka.

Za pomoci digitálního diagnostického displeje s 
dobře viditelným podsvíceným textem snadno
porozumíte jednotlivým hlášením schodišťové 
sedačky.

Nemusíte tedy dešifrovat složité digitální kódy, 
pípání ani blikající kontrolky.
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Na rozdíl od jiných výrobců schodišťových sedaček 
poskytuje firma Bespoke množství jednoduchých a 
inovativních řešení jako přidanou hodnotu pro své 
zákazníky.

POLSTROVANÉ 
SEDADLO

BEZPEČNOSTNÍ
SENZORY

SROZUMITELNÁ
DIAGNOSTIKA

Polstrované vinylové sedadlo je 
velmi odolné, minimalizuje se tak 
vznik oděrek a stop po užívání. 
Sedadlo jednoduše otřete, pro 
důkladnější čištění lze potah 
pomocí zipu snadno sejmout. 

SNÍMATELNÉ 
POTAHY

Polstrované sedadlo a 
opěrka zad, které jsou 
vyrobeny z vysoce 
kvalitního prošívaného 
vinylu, poskytují uživateli 
větší pohodlí.

ČISTÝ, JASNÝ
& PRECIZNÍ



MISE
SPLNĚNA

Když v roce 2004 vznikla firma
Bespoke Stairlifts, naší vizí a

cílem bylo vytvořit cenově
dostupné řešení pro točitá či
komplikovaná schodiště pro

zákazníky s nižším rozpočtem
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Pro úplnou nezávislost ve vašem domově zvolte 
schodišťovou sedačku Infinity pro točitá schodiště

MODEL INFINITY

Vaše schodiště by nikdy nemělo 
být vaší největší překážkou.

Složité zdolávání schodů by vám 
nemělo bránit v dělání věcí, které 
chcete.

Pokud se rozhodnete pro 
schodišťovou sedačku Infinity 
pro točitá schodiště, můžete si
užívat svůj domov i nadále bez 
obav.
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ZÍSKEJTE

ZPĚT
KONTROLU
NAD SVÝM
DOMOVEM



S minimální pomocí od ostatních, 
při využívání schodišťové sedačky 
Infinity budete v dobrých rukou.
Kromě britské kvality a pohodlí vám 
poskytneme také dvouletou záruku.
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BUĎTE VE SVÉM 
DOMOVĚ OPĚT
NEZÁVISLÍ
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Úzká dvojitá trubková kolejnice 
ponechává na schodišti dostatek 
prostoru pro pohodlnou chůzi.

POHODLNÝ
PŘÍSTUP
PRO VAŠE BLÍZKÉ



Každá část schodišťové 
sedačky Infinity byla navržena 
s ohledem na našeho 
zákazníka.
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DOKONALE SE
PŘIZPŮSOBÍ
JAKÉMUKOLIV
DOMOVU



Prošívaná vinylová sedačka, kompaktní, ale 
přesto pohodlná, byla navržena tak, aby 
stylově zapadla do vašeho domova jako 
součást vybavení a nepřitahovala na sebe 
zbytečně pozornost.

ZAMILUJTE 
SE DO POHODLÍ

ZAPARKOVAT 
MODEL INFINITY
NEMŮŽE BÝT 
SNAZŠÍ
Sedadlo a opěrka nohou se 
dají snadno sklopit, což vám 
poskytne více místa, pokud se 
sedačka nepoužívá.

Díky možnosti automatického 
otočení je model Infinity ještě 
praktičtější a jeho ovládání 
pohodlnější.

Na stránce 21 najdete dostupné 
možnosti  
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NEJSTE SI JISTI BARVOU?
Firma Bespoke je jedním z mála výrobců schodišťových 
sedaček, která nabízí alternativní barvy hodící se co nejlépe 
do vašeho domova.
Na stránce 21 najdete dostupné možnosti

Díky jednoduše snímatelným 
potahům sedadel pro 
snadnější čištění bude 
schodišťová sedačka Infinity 
vždy vypadat jako nová.

Použity přírodní 
odstíny



ERGONOMICKÉ 
OVLÁDACÍ PRVKY

HLAVNÍ VYPÍNAČ

1

3

Jednoduchým 
jemným pohybem 
aktivujete hladkou 
a plynulou jízdu po 
schodech nahoru 
i dolů.

Pomocí hlavního
vypínače výtah 
jedním pohybem 
snadno zapnete a 
vypnete.

Zdroj napájení
Napětí 

Kapacita

Baterie
Pohon sedačky

Maximální nosnost

120v - 240v
1.2Ah

2x 12v
Hřeben a pastorek
80˚

125kg

OTOČNÉ
SEDADLO

2

Mírné stlačení 
páky pod sedadlem 
umožní uživateli 
otočit sedadlo a 
bezpečně vystoupit 
na podestu 
schodiště.

CHYTRÝ
DISPLEJ

4

Jednoduchý jasný
digitální displej pro 
snadné porozumění 
jednotlivým
hlášením sedačky.

SPECIFIKACE
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Maximální rotace 
sedadla

SYNERGY 
MODEL PRO PŘÍMÁ SCHODIŠTĚ

JEDNA Z 
NEJUŽŠÍCH 
KOLEJNIC 
NA SVĚTĚ

Rovná kolejnice 
vyrobená z hliníku za-
jišťuje nejlepší možnou 
jízdu sedačky, aniž by 
sedačka zásadně 
zasahovala do prostoru 
schodiště.

Kolejnice je ukotvena 
do schodištních stupňů, 
nikoliv na zeď, čímž se 
zabrání vzniku 
nevzhledných trhlin či 
poškození omítky.
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SNÍMATELNÉ 
POTAHY

PRAKTICKÉ 
MOŽNOSTI

BEZPEČNOSTNÍ 
SENZORY

5

6

8

Vinylové potahy
sedadel prémiové 
kvality jsou snímatel-
né, což vám umožní
důkladné čištění a 
zcela hygienický 
provoz.

120v - 240v
1.2Ah

2x 12v
Hřeben a pastorek
80˚

125kg

K dispozici jsou 
možnosti ovládání 
pro praváky i leváky 
pro snazší používání 
výtahu i pro uživatele 
se sníženou pohybli-
vostí rukou.

Bezpečnostní
senzory sedačku 
zastaví, pokud je na 
schodišti překážka. 

SNADNÉ SKLOPENÍ

Jednoduchý jasný
digitální displej pro 
snadné porozumění 
jednotlivým
hlášením sedačky.

VLASTNOSTI & VÝHODY

Sklopením loketních 
opěrek a sedadla 
směrem nahoru a 
použitím páky ke 
zvednutí opěrky 
nohou se sedačka 
sklopí těsně ke zdi 
a vy se při tom 
vyhnete nepohodl-
nému shýbání.
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Celková výška (od podlahy) 970  38

Výška loketních opěrek (od podlahy) 750 30

Výška sedadla (od podlahy)  530 21

Celková šířka 575 23

Šířka opěrky nohou 252 10

Celková hloubka (od zdi) 565 22

Hloubka sedadla (opěrce zad) 380 15

Hloubka opěrky nohou 315 12

Celková výška (ve sklopeném stavu) 980 39

Celková hloubka (ve sklopeném stavu) 295 12

mm    inch
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HYGIENICKÉ 
POTAHY 
SEDADLA

SNADNÉ OTÁČENÍ
SEDADLA

1

3

Snímatelné potahy 
pro důkladnější 
čištění a udržení 
skvělého vzhledu 
sedačky.

Za použití páčky snadno a bezpečně 
nastoupíte a vystoupíte ze sedačky, 
když dosáhnete horní části 
schodiště.

SNADNÉ 
OVLÁDÁNÍ

2

Ergonomicky 
navržený přepínač 
směru jízdy 
umožňuje uživateli 
pohodlné ovládání, 
což ocení také 
uživatelé se 
sníženou pohybliv-
ostí rukou.

ZASTAVENÍ PŘI 
PŘEKÁŽCE

4

Sedačka se 
zastaví, pokud 
senzory na opěrce 
nohou zaznamenají 
překážku na 
schodech.

Zdroj napájení
Napětí 

Kapacita

Baterie
Pohon sedačky

Maximální nosnost

120v - 240v
1.2Ah

2x 12v
Hřeben a pastorek
80˚

125kg

SPECIFIKACE

Maximální rotace 
sedadla

KOLEJNICE 
NAVRŽENÁ NA 
MÍRU VÁM A 
VAŠEMU DOMOVU

Kolejnice modelu 
Infinity je speciálně 
navržena společností 
Bespoke tak, aby 
fungovala pro Vaše 
schodiště, bez ohledu 
na to, jak je složité.

Odolná kolejnice s 
práškovým nástřikem
je stabilní a zajistí, že 
projedete každou
zatáčku hladce a jízda
bude plynulá.

INFINITY 
MODEL PRO TOČITÁ SCHODIŠTĚ 
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SKLOPNÉ LOKETNÍ 
OPĚRKY A OPĚRKA 
NOHOU

6

7

ŠTÍHLÁ A 
STYLOVÁ

5

Aniž by to mělo vliv 
na pohodlí, model 
Infinity je jedna 
z nejsubtilnějších 
schodišťových 
sedaček, kterou 
snadno sklopíte 
ke zdi.

BEZPEČNOSTNÍ 
PÁS

ZASTAVENÍ PŘI 
PŘEKÁŽCE

Díky samonaví-
jecímu bezpečnost-
nímu pásu se 
uživatel může 
cítit při používání 
schodišťové 
sedačky bezpečně.

8

PÁČKA OPĚRKY
NOHOU

Páčkou pohodlně 
sklopíte opěrku 
nohou dolů a 
minimalizujete tak 
ohýbání a 
nepohodlí.
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Snadno se sklopí 
a dají tak prostor 
ostatním uživatelům 
schodiště.

4

Celková výška (od podlahy) 1058 42

Výška loketních opěrek (od podlahy) 837 33

Výška sedadla (od podlahy)  594 23

Celková šířka 607 24

Šířka opěrky nohou 320 12

Celková hloubka (od zdi) 635 25

Hloubka sedadla (opěrce zad) 385 15

Hloubka opěrky nohou 285 11

Celková výška (ve sklopeném stavu) 1078 43

Celková hloubka (ve sklopeném stavu) 407 16

mm    inch

VLASTNOSTI & VÝHODY

120v - 240v
1.2Ah

2x 12v
Hřeben a pastorek
80˚

125kg



Schodišťové sedačky Synergy a Infinity vám standardně 
poskytnou následující:

PRVKY NABÍZENÉ
FIRMOU BESPOKE
JAKO STANDARD

Stejně jako bezpečnostní 
pás v automobilu se 
snadno upravuje a používá 
a poskytuje uživateli pohodlí 
a bezpečí při používání 
sedačky. 

KLÍČ K UZAMČENÍ 
SEDAČKY

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ
Jednoduché a pohodlné 
ovládání pomocí 
infračerveného dálkového 
ovládače umožňuje 
přivolat sedačku nebo ji 
poslat k hornímu konci 
schodiště, když se 
nevyužívá.
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Jsme jedním z mála výrobců 
schodišťových sedaček, 
který nabízí sedačky se 
snímatelnými potahy.  

KVALITNÍ 
MATERIÁLY & DÍLY
S robustním rámem, 
odolným sedadlem a 
spolehlivou mechanikou 
budou naše schodišťové 
sedačky vypadat a fungovat 
dobře po mnoho let.

POHODLÍ & OVLÁDÁNÍ
Plynulý rozjezd a dojezd
sedaček firmy Bespoke
je umocněn naprostým
komfortem, který poskytuje 
polstrované sedadlo, 
opěrka zad a také 
jednoduché ovládací prvky.

SAMONAVÍJECÍ 
BEZPEČNOSTNÍ PÁS

Poskytována standardně
Požádejte svého prodejce o

další informace.

DVOULETÁ
ZÁRUKA
NA DÍLY

K sedačce dodáváme 
dva klíče, kterými lze
sedačku uzamknout ve
vypnuté poloze a zabránit 
tak jejímu nežádoucímu 
používání např. dětmi.

ZDRAVÍ & HYGIENA
Schodišťové sedačky firmy 
Bespoke se snadno udržují, 
což přispívá nejen k 
dobrému stavu sedačky, ale 
také ke zdraví uživatele.
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Schodišťové sedačky Synergy a Infinity vám standardně 
poskytnou následující:

K dispozici jsou následující možnosti, jak si můžete s využitím schodišťové 
sedačky ještě více usnadnit život ve vašem domově. Kontaktujte firmu Liftman 
s.r.o. a vyžádejte si další podrobnosti.

PRVKY NABÍZENÉ
FIRMOU BESPOKE
JAKO STANDARD

MOŽNOSTI NABÍZENÉ
FIRMOU BESPOKE

ELEKTRICKÉ 
OTÁČENÍ SEDADLA

Modrá Hnědá Červená Šedá

BARVA SEDADLA
Aby sedačka perfektně zapadla do stylu 
a dekoru vašeho domova.

VENKOVNÍ
SCHODIŠŤOVÁ
SEDAČKA

SKLOPNÁ 
KOLEJNICE
V některých případech může 
kolejnice zasahovat do 
prostoru dveří ve spodní části 
schodiště. Kolejnici je možno 
v případě potřeby sklopit tak, 
aby nepřekážela.

21
Barvy se mohou lišit od vyobrazených obrázků

Poskytuje uživateli větší 
svobodu a přístup do 
venkovních částí domova, 
možnost užívat si zahrady 
nebo získat přístup na 
příjezdovou cestu.

Usnadní uživateli používání 
sedačky – jednoduše 
otočíte sedadlo pomocí 
stisknutí jednoho 
tlačítka. Ideální pro 
uživatele se sníženou 
pohyblivostí rukou.



VYROBENO VE VELKÉ BRITÁNII, 
VYROBENO PRO VÁS

22

 
Od roku 2004, kdy firma Bespoke vznikla, jsme získali spoustu znalostí a 
zkušeností v tomto odvětví. Nabízíme výjimečný produkt a související služby 
v oblasti schodišťových sedaček, které se neustále vyvíjejí. 

SE SÍDLEM V HUDDERSFIELDU, UK -  
DODÁVÁME SCHODIŠŤOVÉ SEDAČKY 
ZÁKAZNÍKŮM DO CELÉHO SVĚTA
Pro firmu Bespoke není žádné místo 
příliš daleko. Najdeme nejlepší 
dostupné možnosti doručení po moři 
nebo letecky a zároveň se snažíme 
udržet nízké náklady.

Díky tomu, že ve Velké Británii máme 
specializovaný exportní tým, můžeme 
nabídnout podporu a kvalitní péči o 
zákazníky a prodejce v dané zemi. 
V České republice je naším partnerem 
výhradně firma Liftman s.r.o., která má 
se zdvihacími zařízeními dlouholeté 
zkušenosti.

Díky našim expedičním možnostem 
jsou naše schodišťové sedačky 
instalovány po celém světě. Partneři 
firmy Bespoke instalují schodišťové 
sedačky po celé Evropě, Asii, Jižní 
Americe, Mexiku a Austrálii.



TÝM FIRMY BESPOKE - 
HLAVNÍ ČÁST
NAŠEHO ÚSPĚCHU
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Se 75 zaměstnanci, sítí autorizovaných instalačních 
techniků a více než 100 spolupracujících kvalifikovaných 
technických odborníků po celé Velké Británii je náš tým 
připraven změnit životy našich zákazníků díky 
dostupným a spolehlivým schodišťovým sedačkám.

V průběhu let jsme výrazně investovali do našich 
zaměstnanců, zejména do našeho výrobního oddělení.

Kromě toho, že výrobní tým konstruuje kolejnice podle 
standardů, které naši zákazníci očekávají, je také v čele 
vývoje každé inovace, kterou zavádíme.

Víme, že ti, kteří každodenně pracují na našich 
produktech, mohou nabídnout nejlepší vhled do toho, 
jak vylepšujeme naše produkty. Tyto znalosti jsou 
pak předávány dál našim odběratelům do zemí, kde 
působíme.



www.bespokestairlifts.com

• Možnosti pro přímá i točitá schodiště
• Jedna z nejužších kolejnic
• Plynulý rozjezd i dojezd
• Snadné ovládání
• Možnosti pro praváky i leváky
• Otočné sedadlo
• Snadné zapnutí a vypnutí
• Design umožňující sklopení sedačky
• Atraktivní a subtilní design
• Mnoho bezpečnostních prvků
• Klíčový vypínač pro větší bezpečnost
• Dálkové ovládání

• Snadné čištění a údržba
• Snímatelné potahy sedadla
• Dostupné v alternativních barvách 
• Vyrobeno ve Velké Británii
• Specializovaný tým
• K dispozici venkovní varianta
• Možnost automatického otáčení sedačky 
• Dobíjecí systém 

PROČ SI VYBRAT FIRMU  
BESPOKE?

Kontaktujte firmu Liftman s.r.o. a vyžádejte 
si další podrobnosti.

Sledujte firmu
Bespoke na:

Poskytována 
standardně
Požádejte svého 
prodejce o další 
informace.

DVOULETÁ
ZÁRUKA
NA DÍLY
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Nemůžeme si firmu Liftman 
s.r.o. vynachválit – od první 
schůzky až po samotnou 
instalaci. Skvělý produkt 
a velmi profesionální 
práce a celkový přístup
Marie Procházková Liberec

Bespoke Stairlifts Limited • Unit 9 Fieldhouse Industrial Estate • Old Fieldhouse Lane
Huddersfield • West Yorkshire • England • HD2 1FA

www.schodistove-sedacky.cz

info@schodistove-sedacky.cz




