HUISLIFTEN

Duurzame investering
in uw woning

Nu mensen steeds langer thuis blijven wonen, wint
de huislift aan populariteit. Of je nu rolstoelgebruiker
bent of alleen maar wat minder mobiel, de huisliften
van tegenwoordig zorgen dat je je thuis gemakkelijk
verplaatst van de ene naar de andere verdieping.
Verhuizen is dan niet meer nodig, en dat maakt de
keuze eenvoudig. Onze liften vergen namelijk
slechts minimale bouwkundige aanpassingen, en
ook verrassend weinig ruimte.
Al onze huisliften dragen in sterke mate bij aan de
levensloopbestendigheid en de waarde van de
woning, maar zeker ook aan het comfort. Ze zijn
veilig, betrouwbaar en energiezuinig. De techniek
zorgt voor een snelle installatie en een
gebruiksvriendelijke bediening, terwijl het ontwerp
steeds meer ruimte laat aan een eigentijds design.
De keuze uit diverse kleuren en hoogwaardige
materialen zorgt ervoor dat de lift rechtdoet aan het
interieur en aan jouw persoonlijke smaak. Moeilijk
kiezen? In de showroom van MTH Lifttechniek laten
wij je graag alle mogelijkheden ervaren.
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HUISLIFT A-4000
De kleinste huislift op de markt,
met grootse prestaties

Klein in omvang, groots in gemak
Vanwege de uitgekiende afmetingen is de A-4000 in vrijwel iedere
woning te monteren. Een kastruimte van 1 m2 kan al voldoende zijn, of
een vergeten hoek bij de trap. Dankzij het soft start- en stopsysteem
werkt de lift comfortabel en geruisloos. En mocht de stroom ineens
uitvallen, dan zorgt het automatische nooddaalsysteem dat je veilig
beneden komt. Dit maakt de A-4000 tot één van de veiligste huisliften op
de markt, waarvoor niet eens een jaarlijkse keuring nodig is.

”Een meerwaarde voor iedere woning.
Geniet van het comfort van een lift in uw eigen huis.’’
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Mooi in ieder interieur
De A-4000 heeft een eigentijds Scandinavisch design.
De lift is leverbaar in diverse kleuren en uitvoeringen,
waardoor hij eigenlijk in ieder interieur past. Wil je
glazen wanden of kies je liever voor de unieke
saloondeuren? Wil je de kleur aanpassen op wanden
en vloeren? Met de A-4000 is veel mogelijk, wat erg
bijdraagt aan een huiselijke uitstraling. De subtiele
afwerking, de minimale geluidsproductie en het lage
energieverbruik doen de rest.
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KENMERKEN A-4000
Afmetingen

MODEL
1
2
3

PLATFORMAFMETING
580 x 805 mm
880 x 805 mm
1080 x 805 mm

BUITENMAAT
840 x 880 mm
1140 x 880 mm
1340 x 880 mm

CAPACITEIT
250 kg
250 kg
250 kg

Kleurstelling

Standaard in wit RAL9016, zwart RAL9005 of antraciet RAL7016. Optioneel in iedere
RAL-kleur te leveren. (M.u.v. parelmoer en fluorescerende kleuren)

Glas

STANDAARD
Helder glas
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Vloer

OPTIONEEL
Getint

Bo l o n G

Nominale snelheid

Max. 0.15 m/s

Aantal etages

2 tot 6 verdiepingen

Hefhoogte

250 - 13.000 mm

Hoogte bovenkant

Min. 2300 mm

Installatie

Met liftput van 50 mm diep of oprijplaat

Werking

Vasthoudbediening op het platform, overnamebesturing op de stopplaats

Stroomvoorziening

230 V 1-fase

Aandrijfsysteem

Gepatenteerd spindel/moer-systeem

Garantie

I.c.m. voorgeschreven onderhoud, 5 jaar op de lift en 10 jaar op de aandrijving

Technische
conformiteit

Europese machinerichtlijn 2006/42/EC
Europese norm EN 81-41

Vrijblijvende prijsopgave ontvangen?
Scan de QR-code
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WOONHUISLIFT A-6000
Veelzijdige lift voor meer
wooncomfort in uw woning

Ideaal voor een levensloopbestendige woning
De personenlift A-6000 is in diverse maten beschikbaar, waardoor het mogelijk
wordt om in te spelen op de bestaande situatie in de woning. Een groter platform
is bijvoorbeeld handig voor rolstoelgebruikers. Dit model is ontworpen om stijlvol
aan te sluiten op de gewenste sfeer in het interieur, bijvoorbeeld met glazen
schachtpanelen en diverse kleuren en vloeren. Met deze lift verhoog je het
wooncomfort en daarmee ook de waarde van de woning.

”Deze personenlift is speciaal ontworpen voor gebruik in de
woning, met vele opties voor het interieur.’’
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Aandacht voor comfort en veiligheid
Het mooie van deze lift is dat hij amper bouwkundige aanpassingen
vergt en idaardoor n vrijwel iedere woning te plaatsen is. De A-6000 is
onderhoudsvriendelijk en energiezuinig, zodat je controle houdt over
de maandelijkse kosten. Uiteraard gaat veel aandacht uit naar het
comfort, de gebruiksvriendelijkheid en de veiligheid van de lift, onder
meer vertaald naar een soft-startsysteem en een nooddaalsysteem.
Een jaarlijkse keuring is niet nodig.
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KENMERKEN A-6000
Afmetingen

MODEL

PLATFORMAFMETING

BUITENMAAT

CAPACITEIT

1

1040 x 900 mm

1160 x 1275 mm

250 kg

2

1280 x 900 mm

1400 x 1275 mm

410 kg

3

1480 x 900 mm

1600 x 1275 mm

410 kg

4

1280 x 1000 mm

1400 x 1375 mm

410 kg

5

1480 x 1000 mm

1600 x 1375 mm

410 kg

6

1480 x 1100 mm

1600 x 1475 mm

410 kg

Kleurstelling

Standaard in Wit RAL9016. Optioneel in iedere RAL-kleur te leveren. (M.u.v. parelmoer
en fluorescerende kleuren)

Glas

STANDAARD
Helder glas
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OPTIONEEL
Getint

Bo l o n G

Nominale snelheid

Max. 0.15 m/s

Aantal etages

2 tot 6 verdiepingen

Hefhoogte

250 - 13.000 mm

Hoogte bovenkant

Min. 2240 mm

Installatie

Met liftput van 50 mm diep of oprijplaat

Werking

Vasthoudbediening op het platform, overnamebesturing op de stopplaats

Stroomvoorziening

230 V 1-fase of 400 V 3-fase

Aandrijfsysteem

Gepatenteerd spindel/moer-systeem

Garantie

I.c.m. voorgeschreven onderhoud, 5 jaar op de lift en 10 jaar op de aandrijving

Technische
conformiteit

Europese machinerichtlijn 2006/42/EC
Europese norm EN 81-41

Vrijblijvende prijsopgave ontvangen?
Scan de QR-code
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CABINELIFT ELFO
De luxe cabinelift met volop
keuze in afwerking

Italiaans design met brede toepassingsmogelijkheden
De Elfo is een luxe cabinelift van Italiaans design, die zowel in woningen
als in appartementen, kantoren en winkelcentra wordt toegepast. De
grote aantrekkingskracht van deze lift is de unieke keuzevrijheid in kleur
en afwerking. Met meer dan 40.000 verschillende combinaties creëer je
iedere gewenste uitstraling. Daarnaast is de lift voordelig in aanschaf
en onderhoud, waardoor maatwerk ineens betaalbaar wordt.

”De lift is leverbaar met draaideuren en vasthoudbesturing, of
met telescoopdeuren en volautomatische besturing.’’
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Comfortabel en fluisterstil in gebruik
De Elfo kan worden uitgevoerd in een gesloten
cabine met volledig automatische besturing, maar
ook met draaideuren en een vasthoudbesturing.
Voor de plaatsing is een liftput nodig van slechts
130 mm diep, waardoor de Elfo bijna overal te
realiseren is, zonder ingrijpende bouwkundige
voorzieningen. De lift maakt gebruik van een
hydraulische aandrijving. Dit zorgt voor een soepel,
comfortabel gebruik en minimale geluidsproductie.
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KENMERKEN ELFO
Afmetingen

De Elfo heeft een flexibele maatvoering en is op de milimeter nauwkeurig te produceren

Kleurstelling

Verkrijgbaar in iedere RAL-kleur.
Ruime keuze uit diverse afwerkingsmogelijkheden.

Glas

STANDAARD
Helder glas

Vloer

STANDAARD

OPTIONEEL
Gekleurd, donker getint
of gematteerd glas

(Optioneel diverse aanvullende mogelijkheden)
Deuren

Keuze uit draaideuren en telescoopdeuren

Nominale snelheid

Max. 0.15 m/s

Capaciteit

Min. 300 kg - Max. 1000 kg

Aantal etages

2 tot 6 verdiepingen

Hefhoogte

250 - 18.250 mm

Hoogte bovenkant

Min. 2150 mm

Installatie

Met liftput van minimaal 130 mm diep

Werking

Gesloten cabine: Volautomatische besturing
Open cabine: Vasthoudbediening in de cabine, overnamebesturing op de stopplaats

Stroomvoorziening

230 V 1-fase of 400 V 3-fase

Aandrijfsysteem

Hydraulisch

Garantie

24 maanden i.c.m. voorgeschreven onderhoud

Technische
conformiteit

Europese machinerichtlijn 2006/42/EC
Europese norm EN 81-41

Vrijblijvende prijsopgave ontvangen?
Scan de QR-code
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HOMELIFT
Innovatief ontwerp maakt deze lift tot
een parel voor uw interieur

De lift als kunstobject
Alexander Lervik, de beroemde Zweedse designer, maakt met de homelift weer zijn
hoogstaande reputatie waar. De verlichting is zelf aan te passen qua kleur en intensiteit
en ook voor de Designwand en de vloeren zijn diverse motieven beschikbaar. Wanneer
je jouw interieur met zorg uitkiest en kleuren en meubels nauwgezet op elkaar afstemt,
dan is deze Homelift een uitstekende keuze: innovatief, gebruiksvriendelijk en volstrekt
uniek in uitstraling en stijl.

”Deze designlift is exclusief ontworpen voor in huis, met een
technische constructie die nauwelĳks geluid produceert.’’
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Innovatieve bediening met de Smartlift App
In het design van de Homelift zijn de laatste inzichten
op het gebied van techniek en gebruiksvriendelijkheid
samengebracht. Met de Smartlift App past u op ieder
gewenst moment de designbelichting aan, gewoon met
uw smartphone of tablet. Ook het bedieningspaneel
werkt met een SmartControlknop. Combineer dit met
de snelle installatie en de minimale bouwkundige
aanpassingen, en u begrijp waarom deze luxelift heel
snel de markt verovert.
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KENMERKEN HOMELIFT
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CAPACITEIT
250 kg
250 kg
250 kg
400 kg
400 kg
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BUITENMAAT
966 x 880 mm
1366 x 880 mm
1466 x 880 mm
1366 x 1250 mm
1466 x 1450 mm
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Kleurstelling

Glas

PLATFORMAFMETING
600 x 830 mm
1000 x 830 mm
1100 x 830 mm
1000 x 1200 mm
1100 x 1400 mm

70

MODEL
1
2
3
4
5

Afmetingen

rp e t

Nominale snelheid

Max. 0.15 m/s

Aantal etages

2 tot 6 verdiepingen

Hefhoogte

250 - 15.000 mm

Hoogte bovenkant

Min. 2225 mm

Installatie

Met liftput van 37 mm diep of oprijplaat

Werking

Vasthoudbediening op het platform, overnamebesturing op de stopplaats

Stroomvoorziening

230 V 1-fase

Aandrijfsysteem

Gepatenteerd spindel/moer-systeem

Garantie

I.c.m. voorgeschreven onderhoud, 5 jaar op de lift en 10 jaar op de aandrijving

Technische
conformiteit

Europese machinerichtlijn 2006/42/EC
Europese norm EN 81-41

Vrijblijvende prijsopgave ontvangen?
Scan de QR-code
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PROFESSIONEEL BEDRIJF, PERSOONLIJKE SERVICE
MTH Lifttechniek is een gerenommeerd liftbedrijf dat met name
in de Benelux opereert. Achter deze naam gaat een professionele
organisatie schuil, ontstaan uit een fusie van de bedrijven Marco
Lifttechniek, Tramétex en Hymo Nederland. Met meer dan 25
medewerkers voorzien wij onze klanten van passend advies, de
beste montage en het juiste onderhoud van hun liftinstallatie. Met
onze eigen, goed opgeleide monteurs kunnen wij de hoogstaande
kwaliteit en service bieden die onze klanten al jaren van ons
gewend zijn. Eerst zien, dan geloven? Je bent van harte welkom
in onze uitgebreide showroom in Alphen van den Rijn, waar je je
goed kunt laten informeren over de juiste lift voor jouw situatie.

MTH Lifttechniek B.V.
Antonie van Leeuwenhoekweg 15
2408 AL Alphen aan den Rijn

Telefoon: +31 (0)88 2340800
E-mail: info@mthlifttechniek.nl
Website: www.mthlifttechniek.nl

