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Hvem er Liftup A/S?
➢ Ca. 50 medarbejdere
➢ Omsætning 2016 - DKK 47.5 mio.
➢ 85% er eksport – Vi er repræsenteret i mere end 30 lande
➢ Ingen produktion i Støvring (udvikling, salg, montage og service).

➢ Vores mission er: udvikling og salg af innovative produkter indenfor
velfærdsteknologi med det formål at skabe ”lige adgang for alle”.
➢ “Lige adgang for alle” menes bogstaveligt.Vi stræber efter at udvikle
produkter der ikke blot hjælper gangbesværet og kørestolsbrugere,;
Produkterne skal også være æstetisk på en værdig måde og elegante at se på.
➢ Gangbesværet og kørestolsbrugere kan med vores produkter, ved egen
hjælp, elegant og komfortabelt få adgang til forskellige niveauer i eget hjem
eller offentlige bygninger og arealer.

Historisk Overview
2003 ………………….. Liftup ApS blev grundlagt af Flemming Eriksen and John Bo Nielsen
2003-2004 …………… Udvikling af FlexStep System
2004………………….. FlexStep Blev introduceret på Rehab Scandinavia i København. Modtog en pris for ”Bedste
hjælpemiddel“
2005……………………StairTrainer introduceret.
2006…………………… FlexStep modtager flere priser i udlandet for bedste innovative produkt.
2007……………………EasyLift introduceret
2010…………………… Liftup modtager innovations pris på Medtrade i Atlanta, USA
2011……………………HDN introduced
➢ ……………………. Liftup får sin første “Gazelle pris”
2012…………………… ISO-9001 certificeret
➢ …………………… Liftup får sin anden "Gazelle pris”
➢ ………………… Pris i Australien: Best New Product
2013……………………Liftup ApS blev til A/S.
2014 ……………........... Raizer introduceret
2015…………………... FlexStep og EasyLift opdateres til løftekapacitet på 400 kg, samt opdateres på andre områder
➢ ……………………. FlexStep teknologien modtager en pris på "best technology" at Architecture Expo
2016…………………... Liftup Inc. USA established in November
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Russia
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Produkt program
Access division
• FlexStep
• EasyLift
• HDN

Care division
• StairTrainer
• Raizer

➢ 400 kg. løftekapacitet.
➢ Brede 700, 800, 900 og 1.000.

FlexStep

➢ Længde fra 915 – 1.830 mm.
➢ Løftehøjde 1.250
Unikke detaljer.

✓ 2 i en løsning (trappe & lift) – også til udendørs placering.
✓ Spare plads ift. 2 løsninger: trappe/lift.
✓ Let at installere: eksisterende trappe fjernes ellers ingen ændring på
montagested, kun el-tilslutning.
✓ Let at integrer i et hvilket som helst miljø, der er utallige
konfigurations muligheder for valg af :
➢ Farve på trappen og træsort, trin i eks. granit eller kundens eget gulv.
✓ Balustre i rund eller firkantet.
✓ Sikkerhed: mekanisk og infrarøde censor – klemsikring
➢ Opkørsels rampe også afkørselssikring under løft.
✓ Batteribackup sikre 30 cyklus ved strømudfald.
✓ Ved stor trafik som eks. lufthavne, folketing mv.: - fast trappe ved siden
af i samme design.
✓ Betjening på panel, vægmonteret og fjernbetjening.

FlexStep
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400 kg. løftekapacitet.
Brede 800- 900 og 1.100
Længde 1.400
Løftehøjde maks. 1.250 mm.

EasyLift

Unikke detaljer

✓ EasyLift design er baseret på seneste trend indenfor
arkitektur og design.
✓ Som ved FlexStep kan materialer og farver samt teknik
konfigureres bygningen den er opstille i eller ved (når
den er til udendørs brug.)
✓ Konstruktionen er som FlexStep særdeles solid.
✓ Deler teknik med FlexStep, aktuator, styring mm.
✓ Indkørsel – plan gulv = pit dybde 70 mm.
✓ Samme betjeningsmuligheder, betjening ombord, væg
og fjernbetjening.
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400 kg. løftekapacitet.
EasyLift
Brede 800- 900 og 1.100
Længde 1.400
Løftehøjde maks. 1.250 mm.
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400 kg. løftekapacitet
Brede 900, 1.000 og 1.100
Længde 1.400
Løftehøjde 500 mm.

HDN

➢ Unikke detaljer
✓ Ved korte løft er HDN den elegante lift som kan integreres
i et hvilket som helst miljø.
✓ Når den ikke er i brug er den usynlig da den er nedsunket i
gulvet.
✓ Med samme gulvbelægning som omkringliggende - er liften
fuldstændig kamufleret.
✓ Den bliver ofte valgt ved fredede bygning, kirker, biblioteker,
forretninger og restauranter hvor der er krav til det
visuelle udtryk.
✓ Simpel betjening som ved FlexStep og Easylift
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400 kg. løftekapacitet
Brede 900, 1.000 og 1.100
Længde 1.400
Løftehøjde 500 mm.

HDN

Care Products (1/2)
Raizer
Raizer is a battery operated mobile lifting
chair that helps a fallen person up to almost
standing position within a few minutes. Raizer
can with ease be assembled and operated by
only one assistant and does not require any
physical effort, besides a supportive hand.

Care Products (2/2)
StairTrainer
Begin rehabilitation at a very early stage with
Liftups flexible StairTrainer and improve
chances of full recovery after illness. Strenght
training for walking-impaired, maintenance
training for elderly and waling-impaired, adults
and children.
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&
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your
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Tak for jeres opmærksomhed
er der nogle spørgsmål ?

Brochure på de forskellige produkter
her

