
Kök Lyftsystem





Lyftsystem i köket
Att kunna laga sin egen mat är för de allra flesta en självklarhet men om du någon gång har 
provat att sitta på en stol när du ska utföra sysslorna i köket så inser du att det för en rullstols-
buren användare behövs speciella lösningar. 

I vårt sortiment hittar du lyftsystem för både väggskåp och köksbänkar. Lösningar som ger alla 
möjlighet att kunna arbeta i köket på ett behagligt och effektivt sätt. 
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Bredd (cm) Art.nr

Bänklyftare TR5 
60-180 cm - en drivpelare

Bänklyftare TR5 - 60 cm 60,0 500.06000

Bänklyftare TR5 - 80 cm 80,0 500.08000

Bänklyftare TR5 - 100 cm 100,0 500.10000

Bänklyftare TR5 - 120 cm 120,0 500.12000

Bänklyftare TR5 - 140 cm 140,0 500.14000

Bänklyftare TR5 - 160 cm 160,0 500.16000

Bänklyftare TR5 - 180 cm 180,0 500.18000

 
Bänklyftare TR5 
200-300 cm - två drivpelare

Bänklyftare TR5 - 200 cm 200,0 500.20000

Bänklyftare TR5 - 220 cm 220,0 500.22000

Bänklyftare TR5 - 240 cm 240,0 500.24000

Bänklyftare TR5 - 260 cm 260,0 500.26000

Bänklyftare TR5 - 280 cm 280,0 500.28000

Bänklyftare TR5 - 300 cm 300,0 500.30000

Specifikationer
Bredd 600-3000 mm
Stomdjup 560-580 mm
Höjdinställning Motordriven, steglöst ställbar 250 mm (690-940 mm exkl. bänkskiva
Hastighet 18 mm / sek.
Manövrering Infälld knapp
Säkerhet Klämskyddslist är placerad under bänkens framkant. När listen berörs stannar lyftaren.
Elanslutning Stickpropp till 230 V, max 2,5A
Lyftkraft 150 kg (600-1800 mm), 250 kg (2000-3000 mm)
Kapslingsklass IP20
Springa i sidled till  
angränsande vägg / skåp

5 mm

Materialspecifikation Stomme och motorer i aluminium. Pulverlackerade plåtdetaljer, (Alu-grå)
Garanti 2 år

TR5 Bänklyftare
För att kunna utföra sina vardagliga sysslor i köket från 
sittande position är det viktigt att vissa ytor har knäfritt 
utrymme. 

TR5 Bänklyftare är en flexibel lösning som ger knäfritt 
utrymme samtidigt som höjden kan justeras till sittande 
eller stående arbete. 

Höjden som justeras genom en knapptryckning kan 
varieras 720-970 mm från golv till ovansida bänkskiva. 

Bänkplanet är tillverkat i en kraftig stålkonstruktion, 
där det finns möjlighet att montera diskbänk, spishäll, 
låda eller kombination av låda och skärbräda. 

Under bänkplanet finns säkerhetsbrytare i form av en 
klämskyddslist. När listen berörs stannar lyftaren. 

Tillbehören hittar du på vår hemsida, www.constella.se



Bredd (cm) Art.nr

Väggskåpslyft TR3 D 
60-100 cm väggskåp 
Inkl. trådlös knapp (radio)

Väggskåpslyft TR3 D - för väggskåp 60 cm 56,0 700.06005

Väggskåpslyft TR3 D - för väggskåp 80 cm 76,0 700.08005

Väggskåpslyft TR3 D - för väggskåp 100 cm 96,0 700.10005

 
Väggskåpslyft TR3 D 
120-180 cm väggskåp 
Inkl. trådlös knapp (radio)

Väggskåpslyft TR3 D - för väggskåp 120 cm 116,0 700.12005

Väggskåpslyft TR3 D - för väggskåp 140 cm 116,0 700.14005

Väggskåpslyft TR3 D - för väggskåp 160 cm 156,0 700.16005

Väggskåpslyft TR3 D - för väggskåp 180 cm 156,0 700.18005

TR3D Diagonallyftare
TR3D sänker ett eller flera skåp i en diagonalformad 
rörelse ner till bänkens framkant. 

Tack vare den diagonalformade rörelsen blir väggskåpet 
mycket lätt tillgängligt från sittande position, även i kök 
där underliggande arbetsyta inte är knäfri. 

Lyftaren monteras bakom väggskåpet och är justerbar 
för att passa skåphöjd 700-1100 mm. 

Under väggskåpet monteras klämskydd i form av en 
heltäckande klämskyddsplatta. När plattan berörs stan-
nar lyftaren.

Specifikationer
Passar skåpbredd 600-1800 mm
Passar skåphöjd 700-1100 mm
Passar skåpdjup 260-400 mm
Höjdinställning Motordriven, steglöst ställbar 43,5 cm neråt, 22,7 cm ut från vägg
Hastighet 17 mm / sek.

Manövrering Sladdansluten knapp eller radiostyrning
Säkerhet Brytplatta monteras under skåpet. När plattan berörs stannar lyftaren
Elanslutning Stickpropp till 230 V, max 1,5A
Lyftkraft 150 kg
Kapslingsklass IPX4
Springa i sidled till  
angränsande vägg / skåp

5 mm

Utbyggnad från vägg 110 mm
Materialspecifikation Pulverlackerad stålram (Alu-grå RAL 9006), Vitmålade brytplattor i MDF.
Garanti 2 år

Tillbehören hittar du på vår hemsida, www.constella.se
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Kombinera med standardsnickerier
Vår idé bygger på att kombinera standardsnickerier från de kända producenterna och våra lyftsystem,  
väggskåpslyft TR3D och bänklyft TR5. 

Dettta  ger i det närmaste full frihet för kunden att välja snickerileverantör. 

Tillbehören som gör köket komplett
På vår hemsida hittar du anpassade vitvaror, diskbänkar, blandare och andra tillbehör som gör köket komplett. 

Nyproduktion eller renovering?
Oavsett om det rör sig om nyproduktion eller renovering av befintligt kök så kan våra 
lyftsystem integreras. Vid renovering kan ofta befintliga skåp användas. Med vårt breda 
standardsortiment kommer du långt men vi kan även kundanpassa vid behov. 

Hur vill du att köket ska vara utformat? 
 
Dela med dig av dina önskningar, drömmar och frågor med oss på Constella, vi vägleder gärna till 
praktiska och ekonomiska lösningar.
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På mänsklig nivå!
 
På Constella arbetar vi med tillgänglighetslösningar för kök och badrum. Och 
det har vi gjort länge. Redan på 60-talet började vi med produkter som under-
lättar vardagens sysslor för personer med funktionsnedsättning. 

I vårt utvecklingsarbete jobbar vi nära såväl brukare som arbetsterapeuter, 
företagshälsovård och arkitekter för att ta tillvara på alla aspekter.

Bland våra produkter finns lyftsystem för kök, tvättställslyftar, höj- och 
sänkbara skötbord, fristående höj- och sänkbara bord samt bänkar för butiker, 
storkök, skolor med flera.

Kundanpassning är viktigt och vi hjälper dig gärna att hitta den lösning som 
passar dig. Och skulle den mot förmodan inte redan finnas, så skapar vi den.

www.constella.se
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