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Basamatik 

FLEXSTEP 
Danimarka'lı LiftUp'tan 

 

Merdiven ve asansör bir arada 
Basamatik isimli ürün, hemen hiç yer kaybı olmaksızın dikey tip kaldırma platformu kurulmasını mümkün kılan yegâne üründür. Tekerlek-

li sandalye kullanıcıları ve yürüme engelliler için en dar alanlarda bina erişilebilirliği sıkıntısını bu ürünle ortadan kaldırmak mümkündür. 

Piyasada en çok yerden tasarruf sağlayan asansördür ve aynı zamanda, en seçici mimarları dahi memnun edecek tasarıma sahiptir. 

Tasarım  

Hiçbir ayrıntıdan kaçınılmamıştır ve ürü-
nün tasarımı, çevredeki mimariye uyum 
açısından son derece güzel seçenekler 
sunmaktadır. Aslında görünmez bir Lift 
olan Basamatik, standart olarak fırın bo-
yalı olarak teslim edilmektedir, ancak 
basamaklardaki ve küpeştelerdeki ah-
şaplar tamamen müşterinin ihtiyacı doğ-
rultusunda düzenlenebilir. Ürünümüz 
Hem iç hem dış mekanda kullanılabilir.    
Engelli engelsiz herkes kullanabilir! 

Günlük genel kullanım açısından bakıldı-
ğında, Basamatik aslında eksiksiz bir 
merdivendir. Ancak, Basamatik tek bir 
düğmeye basılarak kullanıcıyı konforlu 
ve güvenli bir şekilde üst kata taşıyan bir 
asansöre dönüşmektedir.    
Her şeyden önce güvenlik! 

Asansörümüz, bütün olası emniyet ted-
birlerine sahiptir. Arkaya doğru kaymayı 
veya sıkışmayı önleyici tertibat eksiksiz-
dir. Arıza hali gibi durumlarda emniyet 
sensörlerinden herhangi birisi bir şey 
hissederse,  asansör  otomatik  olarak  

derhal durur ve sesli bir alarm sesi işitilir.   

 

Teknoloji 

Asansörümüz %100 eşzamanlı şekilde ça-
lışan 4 adet teleskopik kolona sahiptir, bu 
sayede dengeli ve konforlu bir biçimde 
hareket etmektedir. Ayrıca, asansörde, 
özel olarak geliştirilmiş, basamaklar ara-
sında ezilme nedeniyle yaralanma ya-
şanmamasını denetleyen bir kızılötesi gü-
venlik ağını da içeren eksiksiz bir emniyet 
devresi bulunmaktadır.          
Fonksiyon  

Ürünümüzün kullanımı çok kolaydır. 
Asansör, merdivenin üst ve alt kısmında 
yer alan çağırma butonu ile çağrılır ve 
küpeşte üzerindeki joystick yardımı ile 
kullanıcı, asansörü, refakatçi olmadan 
kullanabilir. Önemli bütün emniyet fonk-
siyonları ve denetimler otomatik olarak 
cihazın ana beyni tarafından yürütülmek-
tedir. Basamatik, bir asansör olarak kul-
lanıldıktan sonra 1 dakika kullanılmadan 
bırakılır ise kendiliğinden  merdivene dö-
nüşerek  başlangıç 

konumuna geri dönecektir. 

  

Montaj 

Basamatik, binanın müsait bir cephesine 
ankrajlanır ve yalnızca normal bir merdi-
ven olarak görev almakla kalmaz, ayrıca 
eşzamanlı olarak tam teşekküllü bir 
asansör görevi görür. Kurulum yerinde 
tek yapılacak olan hazırlık, gerekli boşlu-
ğu oluşturmak ve 230V güç beslemesini 
sağlamak olacaktır.  
 

 AVANTAJLARI 

 Hem iç mekanda hem de dış 

mekanda kullanılabilir  

 Kullanırken hiçbir sıkışma veya 

yaralanmaya neden olmaz   

 Montaj öncesi ciddi ve pahalı 

ön hazırlık gerektirmez. 
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FlexStep Basamatik (sabit merdiven yanında)  FlexStep Basamatik (dar geçiş koridorunda) 

  

 

 

REFERANSLAR 
Christiansborg, 

Kopenhag  
Liftup, 2010 yılında 

Christiansborg’daki   

Danimarka Parlamento 

binasına FlexStep sağ-

lamıştır. Asansör, Ana 

Salon girişinin bir parçasıdır. Orijinal 

merdivenlerin plakları yeniden kullanı-

larak orijinal görüntüsü muhafaza edi-

lebilmiştir.     

 

  
 İBB Ali Emiri Kültür Merkezi 
Liftup’ın 2014 yılındaki en prestijli proje-

lerinden birisi de, hiç şüphesiz İstanbul'-

daki muhtelif Kültür Merkezlerinin Tiyat-

ro Sahnelerine 5 adet Basamatik kuru-

lumu olmuştur. Mevcut sahnelerle ko-

layca bütünleşmesi sayesinde, Liftup’ın 

çözümü büyük beğeni toplamıştır. 

 

 

 

 

 

 
 

Teknik özellikler: 
 Platform ebadı: minimum 1250 x 800 mm (gerekirse, özel uzunlukta ve ge-

nişlikte imal edilebilir) 

 Kaldırma yüksekliği: 1250 mm’ye kadar, azami 7 basamak  

 Kaldırma kapasitesi: 250 kg veya 2 kişi 

 Elektrik bağlantısı: 230 VAC – 10 A 

 
 

 

Mayıs 2004 

FlexStep, yılın Yardımcı Teknolojisi 

ödülünü kazanmıştır.   

Mayıs 2006 

FlexStep, Naidex Yılın Yeni Ürünü 

Ödülünü kazanmıştır. 
 

Kasım 2010 

FlexStep, ABD’deki Medtrade’de 

2010 Inovasyon Ödülünü kazan-

mıştır. 
 

 


