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Tevreden gebruiker verteld
“Onze trap werd een steeds groter obstakel voor mij: de
trap oplopen om naar onze slaapkamer te gaan kostte mij
zo veel energie dat mijn vrouw en ik overwogen een bed in
de woonkamer neer te zetten. Toen hebben we een Solide
aangeschaft. Nu kan ik zonder dat het mij al mijn energie
kost naar boven en weer terug, en kunnen we ons fijne huis
gewoon laten zoals het is.”

“Nu kan ik
zonder dat
het mij al
mijn energie kost naar
boven”
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Solide ‘Maximaal veiligheid’
Een traplift biedt u een veilige manier om boven en beneden te
komen. De Solide wordt zo geïnstalleerd dat u niet bang hoeft te
zijn tijdens de rit. We leggen u uit hoe Liftzorg ervoor zorgt dat u
zich veilig voelt tijdens de rit.

“Een traplift biedt u
een veilige
manier om
boven en beneden te komen”

Zijwaarts naar boven
Danzij de ASL-technologie draait de stoel van de traplift mee met
de trap. Dit betekent dat u tijdens de rit niet de diepte in kijkt,
maar zijwaarts naar boven en beneden wordt gebracht. Uw blik
is op de muur gericht tot u na de rit bovenaan de trap wegdraait
van het trapgat om veilig af te stappen.

Maximaal veiligheid

Veilig op- en afstappen
De stoelzitting van de Solide is voorzien van gebogen armleuningen, wat zorgt voor optimale veiligheid tijdens de rit. Doordat
u bovenaan de trap altijd van het trapgat afdraait, hoeft u geen
grote stap te maken aan de bovenzijde van uw trap. U kunt de
Solide uitrusten met gordeldetectie, waardoor de traplift pas gaat
bewegen als de veiligheidsgordel is vastgemaakt.

Gepatenteerde ASL techniek

“Een
optimale
veiligheid
tijdens de
rit”

Of u nu omhoog of omlaag gaat, u zult altijd een soepele en
veilige rit ervaren met de Solide. Dankzij het beproefde monorailconcept en de gepatenteerde ASL technologie draaien de stoel en
voetsteun in de beste en veiligste positie tijdens de rit.

Maximaal veiligheid

Snelle levering
binnen 24 uur mogelijk

In Nederland geproduceerd
V.A €1299,- al een traplift
rechte traplift zonder bocht(en)

Merk onafhankelijk advies
Levenslange garantie

Obstakels
De traplift vermijdt obstakels op de trap en is voorzien van een
nooddaalsysteem waardoor u altijd naar beneden kunt als bijvoorbeeld de stroom uitvalt. Ook kunt in geval van nood direct
een vriend, kennis of familielid bellen via het noodoproepsysteem.

Montage aan de binnenzijde

“De traplift
vermijdt obstakels op de
trap”

Wanneer de traplift aan de smalle zijde van de trap wordt gemonteerd, blijft er voldoende ruimte over voor uw partner, kinderen
of mantelzorger, om veilig de trap via de brede zijde te gebruiken.
Een bijkomend voordeel van deze montage is dat uw leuning niet
wordt verwijderd, waardoor de trap veiliger blijft voor iedereen.
Liftzorg monteert in iedere mogelijke situatie de trapliftrail aan de
binnenzijde van uw trap.

Maximaal veiligheid

Veiligheidsgordel
De veiligheidsgordel heeft een duidelijk zichtbare gesp die gemakkelijk met één hand (links of rechts) kan worden vastgemaakt en
losgemaakt.

“Een
optimale
veiligheid
tijdens de
rit”

Nooddaalsysteem als standaard
Elke Solide word standaard uitgevoerd met een nooddaalsysteem
waardoor u altijd naar beneden kunt. Door middel van de oranje knop activeert u het nooddaalsysteem en arriveert u bij nood
alsnog veilig en gemakkelijk op de (begane) grond. De Solide is
daarnaast uit te voeren met een noodoproepsyteem. Waarmee
u met één druk op de knop in contact kunt komen met vrienden,

Maximaal veiligheid

familie of andere mensen.

U bent uniek, en uw
trap(lift) ook!
De algehele uitstraling van de Solide is modern en tijdloos, zonder
zichtbare mechanica of kabels. En wat betreft de bekleding, de
keuze is aan u! Er zijn verschillende soorten textiel, vinyl en echt
leer verkrijgbaar in verschillende kleuren. Ze zijn allemaal brandwerend, vochtbestendig en gemakkelijk schoon te houden.

“De Solide is
modern en
tijdloos”
100% maatwerk
De standaardtrap bestaat niet. Net als u, is uw trap uniek.
Daarom wordt bij Liftzorg iedere traplift op maat gemaakt.

Maximaal maatwerk

Behoud uw onafhankelijkheid!
Bent u wankel tijdens het lopen? Vooral traplopen is een groot probleem voor u?
Bent u door een verandering in uw levenssituatie plotseling rolstoelafhankelijk?
Dat betekent niet dat je moet verhuizen of naar een andere stad moet verhuizen!
Als trappen voor jou een onoverkomelijke hindernis zijn geworden, is er een oplossing voor een barrièrevrije woning:
trappen kunnen moeiteloos en zonder hulp van anderen worden overwonnen met de schuine en verticale liften van
Liftzorg.
Ondanks een lichamelijke handicap omgaan met het alledaagse leven in je eigen huis of appartement betekent kwaliteit
van leven, levensvreugde en zelfstandigheid.

HoloLens
Door gebruik te maken van de HoloLens kunnen wij de levertijd
van een traplift met factor vier terugbrengen.

Binnenbocht altijd de
veiligste keuze
Als onze adviseur bij u op bezoek komt, bekijkt hij uw trap, bespreekt welke mogelijkheden er zijn, en legt deze, inclusief offerte, aan u voor. Hierbij wordt altijd rekening gehouden met de
plaatsing van de rail aan de binnenzijde van de trap, het behoud
van de trapleuning, de beloopbaarheid van de trap en hoe ver de
rail moet doorlopen om veilig en vertrouwd op- en af te stappen.

Maximaal maatwerk

Ruimtelijk maar
comfortabel
Uw nieuwe traplift maakt deel uit van uw leven, dus het laatste
dat u wilt, is het gevoel te hebben dat hij in de weg zit! De Solide
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 meest
compacte
ontwerp op
de markt ”

Cirkel van veiligheid
Zowel de gordel als de armsteunen kunnen worden voorzien
van veiligheidsdetectie, zo beweegt de traplift alleen als de gordel goed vastzit en de armleuningen volledig zijn om u heen zijn
gesloten. Hierdoor bevindt u zich tijdens de rit in onze ‘cirkel van
veiligheid’.

Maximaal comfort

Gemak dient de mens
U kunt zelfs kiezen voor volledig automatisch vouwen met één
druk op de knop. De voetensteun kan worden opgevouwen zodat
hij u niet in de weg zit als u gaat zitten..

“Het
bedienen
van de traplift is eenvoudig”
Joystick
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 knoppen en het indicatielampje op de armleuning zijn gemakkelijk te zien en in elke
positie te bereiken
Maximaal comfort

Landelijk servicenetwerk
We hebben een team met professionele en gecertificeerde 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 noodgevallen kan bijstaan.

“professionele en gecertificeerde
monteurs ”

Levenslange garantie
Wilt u nog meer voordelen, zoals een snellere responstijd en
gratis vervanging van slijtageonderdelen, dan kunt u kiezen voor
1 van onze servicecontracten. In deze contracten is het jaarlijkse
onderhoud al inbegrepen en blijft u recht houden op levenslange
garantie

Maximaal vertrouwen

Het proces van verkoop
tot plaatsing

“Al onze
trapliften zijn
in Nederland
geproduceerd”

1. Vrijblijvend advies.

4. Transport en logistiek.

2. Nauwkeurig meten van de trap met de HoloLens.

5. Montage van de traplift.

3. Productie in de fabriek.

6. Uitleg over het gebruik van de traplift.

Maximaal vertrouwen

Vraag nu een gratis liftadviesgesprek aan:

BEL NU OP: 085 004 7856
Liftzorg b.v.
Industrieweg 66
8071CW, Nunspeet
Nederland
www.liftzorg.nl
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