Minielevator
-har din ejendom også
brug for et løft?
For dig der bor i en ejendom uden elevator:
Har du vanskeligt ved at bestige trapperne?
Er indkøbsposerne tunge at slæbe op af trapperne?
Vil du gerne have rollator eller klapvogn med op?

-Så er det måske på tide at
din ejendom også får et løft!
Hvad er en minielevator?
Kort fortalt er en minielevator en mindre udgave af en traditionel elevator.
Men den yder samme formål nemlig at transportere personer eller gods
imellem etager. Som ordet antyder er en mini-elevator kompakt i sine mål.
Hvorfor?
Tilgængelighed skaber frihed, som sikrer livsværdi for
børnefamilier, handicappede og gangbesværede. Dette giver
seniorer mulighed for at blive boende i egen lejlighed længere
- selv efter benene har svært ved at holde til trapperne.
Placering?
En minielevator kan typisk indbygges på én af følgende måder:
Udenpå bygningen, I durchsichten (frirum i trappeopgang)
eller.. erstatning for bagtrappen.
Videre herfra?
Har du interesse i at høre mere så kontakt os for en drøftelse
af eventuelle løsningsmuligheder. Vi kommer gerne
uforpligtende ud og rådgiver i forhold til, hvilken løsning der
vil være mest attraktiv for jeres ejendom.

www.hydro-con.dk

Løsningen!
En minielevator fra HYDRO-CON kan blandt andet medbringe kørestole, rollatorer og op til 4 personer.
Minielevatoren leveres i flere forskellige indbygningsmål - helt ned til 1 meter!

Hvordan?
Med en minielevator samt rådgivning fra HYDRO-CON får jeres ejendom en løsning, som kræver minimale
tilpasninger af bygningen. Dette holder udgifterne nede, og samlet set kan en minielevator leveres til langt under ½
pris af, hvad en traditionel elevatorløsning vil koste. Derudover skal man huske på den forøgelse af værdien, en
lejlighed med elevator vil opnå.
Håndtering?
En traditionel elevatorløsning kan godt være uoverskuelig at håndtere. Med en minielevator fra HYDRO-CON er
tingene gjort simple! Vi har dygtige og erfarne folk, som kan varetage projektet fra opstart til idriftsættelse.
Derudover håndterer vi størstedelen af projektet, hvilket overflødigører en overordnet hovedentreprenør.
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