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Solide
R

Geniet 
maximaal
van uw
eigen huis
Uw huis is niet zomaar een huis.
Het maakt deel uit van u en is een weerspiegeling
van uw levensstijl en smaak.
Het groeide met u, uw gezin en uw
omstandigheden mee. En het past zich
aan uw behoeften aan als ze veranderen.

Met dit in gedachten is de Liftzorg Solide  traplift ontwikkeld. 
Robuust, veilig, comfortabel en gemakkelijk te gebruiken.           
            geeft u maximaal vertrouwen en onafhankelijkheid in 
uw dagelijkse routine. Hij wordt helemaal op maat gemaakt om 
soepel te werken op uw trap en om daarnaast ook stijlvol in uw 
interieur te passen. Daarnaast bevat de             de nieuwste tech-
nologieën om zichzelf in perfecte staat te houden en u in contact 
met anderen te kunnen houden.

Met de             kunt u zorgeloos thuis blijven wonen: uw huis van
vandaag blijft uw huis van morgen.
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HET IS NET ALSOF 
IK IN EEN NORMALE 
STOEL ZIT!

Ergonomisch gevormde rugleuning

Open ruimte aan de zijkanten

Brede, comfortabele stoel

In hoogte verstelbare zitting en 
voetensteun

1.

2.

3.

4.

3.
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Maximaal comfort

De            ziet er aan de buitenkant slank en compact uit,
maar voelt als een brede, comfortabele stoel als u erin zit.
Door de royale, met schuim beklede zitting en rugleuning
kunt u in een natuurlijke, veilige houding achterover leunen.
De open zijkanten en rond gebogen armleuningen creëren
maximale ruimte rond uw benen, heupen en taille. Voor
een perfecte pasvorm zijn de zitting en voetsteunen
verstelbaar.

Met de ergonomisch geplaatste voetensteun hoeft u uw
knie minder te buigen zodat u comfortabeler zit. En,
wanneer u uw             stoel heeft geparkeerd, neemt hij maar
weinig ruimte in, zodat uw geliefden er makkelijk langs
kunnen lopen op de trap of in de hal.
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IK VOEL ME VEILIG OM ZONDER 
HULP OP- EN AF DE TRAP TE
GAAN. DE              HEEFT ME ONAF-
HANKELIJKHEID TERUGGEGEVEN!

Maximaal veiligheid
Het geheim van het unieke gevoel van veiligheid van de
           is het innovatieve ontwerp van de armleuningen.
Deze ‚omhelzen‘ u veilig terwijl u in de stoel de trap op en
af gaat. De armleuningen zijn niet alleen op een handige
hoogte gepositioneerd, ze zijn ook lang en taps toelopend
aan de voorkant, zodat u zowel een veilige grip als extra
steun hebt als u gaat zitten of op gaat staan.
De veiligheidsgordel heeft een duidelijk zichtbare gesp
die gemakkelijk met één hand (links of rechts) kan worden
vastgemaakt en losgemaakt.

Om ongelukken te voorkomen, stopt de
onmiddellijk als de motor een ander voorwerp op de
trap raakt.

Optimale toegang van zijkant

Taps toelopend voor meer grip

Gemakkelijke veiligheidsgordel,

te bedienen met een hand

Geen zichtbare scharnieren die 

vingers beknellen

Automatische stop als standaard

1.

2.

4.

5.3.
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Met het meest compacte ontwerp
op de markt, ziet de              er altijd
netjes en opgeruimd uit in uw huis.
Hij vouwt onopvallend op en laat,
zelfs op smalle trappen, voldoende
bewegingsruimte over voor u of
andere mensen.

Aparte voetsteunbediening

Opklapbare joystick

Gebruiksvriendelijke aafstandsbe-
diening beschikbaar (met optionele 
knop voor automatisch inklappen)

1.

2.

3.
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Maximaal gemak
Uw nieuwe traplift maakt deel uit van uw leven, dus het laat-
ste dat uw wilt, is het gevoel te hebben dat hij in de weg zit! 
De            combineert zijn ruimtelijke gevoel van comfort met 
het meest compacte ontwerp op de markt wanneer hij 
niet gebruikt wordt. In- of uitvouwen is een licht, gemakkelijk 
proces met één of twee handen, afhankelijk van wat voor u 
het gemakkelijkst is.

Het bedienen van de traplift is eenvoudig met behulp van 
een unieke opklapbare joystick die wordt bediend met uw 
vinger, duim, pols of zelfs de zijkant van uw hand. De knop-
pen en het indicatielampje op de armleuning zijn gemakkelijk 
te zien en in elke positie te bereiken.

1.

2.

3.
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Maximaal maatwerk
Elk huis is anders, dus geldt dit ook voor elke            . Onze
adviseurs komen graag bij u thuis langs om uw trap op te 
meten. Daarna wordt uw traplift helemaal op maat ge-
maakt om perfect op uw trap te passen en soepel en veilig 
te werken.

De algehele uitstraling van de            is modern en tijdloos, 
zonder zichtbare mechanica of kabels. En wat betreft de be-
kleding, de keuze is aan u! Er zijn verschillende soorten tex-
tiel, vinyl en echt leer verkrijgbaar in verschillende kleuren. 
Ze zijn allemaal brandwerend, vochtbestendig en gemakkelijk 
schoon te houden.
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BEKLEDINGOPTIES

RAIL KLEUR RUGLEUNING KLEUR

RAIL DICHT LANGS DE BINNEN-
ZIJDE, VEILIG TE BELOPEN TRAP

VERTICALE STOP

STANDAARD VOETSTEUN

Ik heb een stof gekozen die bij de bank en het behang 
past, dus het lijkt opeen deel van het meubilair.
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Maximaal vertrouwen
Een betrouwbare traplift is een bezit dat u een nieuw vertrouwen en
onafhankelijkheid in uw eigen huis geeft. Daarbij biedt de             u de bewe-
zen betrouwbaarheid van een gerenommeerd Duits bedrijf.

De            heeft een ingebouwd oproep apparaat waarmee u met één druk 
op de knop in contact kunt komen met vrienden, familie of andere men-
sen. U kunt drie uitgaande telefoonnummers programmeren om u ervan te 
verzekeren dat er altijd hulp bij de hand is als u die nodig heeft. U kunt ook 
oproepen beantwoorden terwijl de traplift in beweging is.

Mocht de lift, om welke reden dan ook, stil komen te staan op de trap dan
hebben we een nooddaalsysteem ingebouwd. Hiermee kunt u zonder uit te
stappen veilig in uw stoel geremd de trap afdalen.
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Maximaal 3 telefoonnummers 
rechtstreeks in uw            traplift.

Onze traplift technologie is ontwikkeld
om u te helpen genieten van uw huis
met de            - vandaag en morgen.
We luisteren goed naar onze
klanten om nieuwe behoeften en
mogelijkheden te achterhalen.
Dit heeft geresulteerd in meerdere
gepatenteerde technologieën
die uniek zijn voor onze trapliften.
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Makkelijk op- en afstappen

Comfortabele zitpositie gedurende de hele rit

Stoel en voetensteun zitten aan elkaar en draaien samen

Optimale draaiing op smalle en steile trappen

Ergonomisch geplaatste voetensteun: betere positie van uw knieën

1.

2.

3.

4.

5.

           - een soepele rit met ASL

De            traplift van Liftzorg is uitgerust met de ASL-technologie. Deze unie-
ke technologie stelt de traplift in staat om tijdens de rit de stoel en voeten-
steun tegelijk te draaien waardoor u de veiligste positie aanneemt tijdens de 
rit.

In tegenstelling tot traditionele trapliften zit bij de            traplift de
voetensteun vast aan de zitting en niet aan de aandrijving. Dit heeft
als voordeel dat de voetensteun verder naar voren geplaatst kan
worden en de gebruiker zijn knieën minder ver hoeft te buigen. Ook
is op- en afstappen gemakkelijker aangezien de stoel zowel bovenals
onderaan de trap in de gewenste richting gedraaid kan worden.
Daarnaast blijven uw voeten, benen en lijf altijd in dezelfde positie
ten opzichte van elkaar. Doordat de ASL-technologie op maat
geprogrammeerd wordt voor úw trap gaat de lift in één soepele
beweging naar boven en beneden.
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Stap 1

Stap 2

Stap 3

Van advies naar installatie

Geen trap is gelijk en elke situatie is anders. Daarom kunnen 
we uw situatie het beste inschatten tijdens een vrijblijvend, 
gratis adviesgesprek. 

Tijdens deze afspraak komt een adviseur van Liftzorg B.V. bij u 
thuis om uw trap te bekijken en uw wensen te inventariseren. 
Samen vinden we de perfecte oplossing, zodat u weer volledig 
mobiel kunt zijn in uw eigen huis.

STAP 1:

Vrijblijvend 
advies

STAP 2:

Nauwkeurig meten 
van de trap

STAP 3:

Productie in 
fabriek
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Stap 4

Stap 5

Stap 6

Zodra uw op maat gemaakte traplift klaar is, wordt deze vakkun-
dig en snel gemonteerd door één van onze monteurs. Er zijn geen 
bouwwerkzaamheden nodig omdat de lift op de traptreden wordt 
bevestigd, en niet aan de wand. Dit neemt slechts een paar uur in 
beslag. Uiteraard zorgt de monteur ervoor dat alles netjes opge-
ruimd achterblijft. Hij vertelt u ook precies hoe de traplift werkt, 
zodat u er meteen gebruik van kunt maken.

Met een Liftzorg traplift kunt u snel weer veilig gebruikmaken van 
uw bovenverdieping.

STAP 4:

Transport
en logistiek

STAP 5:

Montage van
de traplift

STAP 6:

Uitleg over het
gebruik van de traplift
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          specifi caties

KENMERKEN
Gewicht maximaal 125Kg bij maximal 72° stijgingshoek

Zitting en voetensteun instelbaar bij montage

Ergonomische stoel met innovatieve “omarmende”

armsteunen

Ergonomische joystick voor de besturing

Gepatenteerde ASL technologie

STANDAARD OPTIE

Anti-beklemming op stoel en voetensteun

Armsteun: veiligheids signalering

Veiligheidsgordel met 1 hand te bedienen

Veilgheidsgordel: veiligheids signalering

Oproepmogelijkheid (telefonisch) 3 nummers

VEILIGHEID
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SERVICETEAMS IN HEEL

NEDERLAND STAAN

VOOR U KLAAR

Liftzorg servicenetwerk

We verkopen en leveren trapliften van de hoogste kwali-
teit. Om ervoor te zorgen dat deze kwaliteit altijd gewaar-
borgd is, zorgen onze mensen ook voor de plaatsing en 
het onderhoud van uw lift, en voor andere servicetaken 
zoals het verhelpen van eventuele storingen. 

Kwaliteit van dienstverlening. Kwaliteit is meer dan 
het gebruik van degelijk materiaal. Kwaliteit uit zich ook 
in klantvriendelijkheid. Zo installeren onze monteurs uw 
traplift binnen een dag. Na de installatie legt de monteur 
u uitgebreid uit hoe uw lift werkt.  Daarna mag u, onder 
toeziend oog van uw monteur, een
aantal testritten maken op uw nieuwe aanwinst. 

Landelijk servicenetwerk. We hebben een team van pro-
fessionele en gecertifi ceerde monteurs, werkzaam door 
het hele land. Mocht u hulp nodig hebben, dan schakelt 
onze servicedesk de monteur in die het snelst bij u kan 
zijn. Er is altijd iemand binnen handbereik die u in noodge-
vallen kan bijstaan.
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BEL NU OP: 085 130 0867
Deskundig advies aan huis?

Liftzorg B.V.
Marconistraat 6
1704 RG Heerhugowaard
www.liftzorg.nl
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