Trapliftengids
Modellen, veiligheid, opties
Alle vragen beantwoordt door professionals
https://mobilift.be/2018/06/17/gids-over-trapliften/
Voor al uw vragen, email naar: info@mobilift.be

Inhoudstafel
Inleiding 3
Modellen van trapliften 4
Verticale lift voor particulieren 4
Veiligheid 5
Aankoop en installatie 6
I. De traplift 7
Elektrische traplift 8
Platformlift 11
Plateaulift 12

Rolstoel voor trappen 14
De plafondtraplift 15
Vergelijking 16
Bijzonderheden 17
Vragen / antwoorden van de professional 17
II. Veiligheid 21
Opties voor de traplift 22
Onderhoud en depannage 23
Prijs 24
Subsidies 25
Vragen en antwoorden 27

III. de verticale lift 30
Gebruik 31
Plaatsing 32
Opties 34
Professional in de buurt vinden 36

Inleiding
Mobiliteitsproblemen kunnen de
reden zijn dat een deel van het huis
ontoegankelijk wordt.
De traplift biedt een antwoord op
dit probleem en geeft aan de
gebruiker de mogelijkheid z’n
autonomie te herwinnen.
Hij maakt het mogelijk voor mensen
met een handicap om zonder
moeite en zonder risico naar boven
te gaan thuis.
Een traplift past op bijna alle
trappen, zelfs op zeer smalle
trappen en spiraaltrappen.
Verticale liften voor particulieren
kunnen ook een oplossing bieden en
worden meer en meer geïnstalleerd
bij particulieren. Evenals de traplift
kunnen zij het dagelijks leven van de
gebruikers grondig verbeteren
wanneer deze beginnen te lijden
aan een verlies aan mobiliteit en
autonomie. Voor hen vormen
trappen niet langer een probleem!

Traplift modellen
Elektrische trapliften en
platformliften bestaan in
verschillende uitvoeringen en
passen in bijna alle interieurs.
De traplift voor een rechte trap is de
meest eenvoudige. Hij is gemakkelijk
te installeren en het goedkoopst.
De traplift past ook bijna op alle
configuraties van trappen met een
bocht. Deze uitvoering is wel
duurder door de op maat gemaakte
rail.
Ook bestaan er trappenklimmers: de gebruiker van dit apparaat dient vergezeld
te worden van een helpend persoon om de trap op en neer te gaan.
Het voordeel van dit apparaat is dat het mobiel is en niet op de trap dient
vastgezet te worden. Het is makkelijk te gebruiken.
Platformliften hebben hetzelfde principe als trapliften. Ze zijn
breder en de trap dient dit dus ook te zijn. Het platform wordt gebruikt om een
rolstoel op te plaatsen.
De hanglift werkt volgens hetzelfde principe als een traplift. De rail van de lift is
op hoogte gemonteerd en sommige modellen zijn uitgerust met een harnas om
een rolstoel aan te verbinden.
Ten slotte, het meest gekend en geavanceerd is de verticale lift (voor
particulieren).

De verticale lift voor particulieren
De verticale lift is een apparaat dat door iedereen kan
worden gebruikt: mensen met een handicap, mensen
met afgenomen mobiliteit, gezinnen. Hij biedt extra
comfort en kan in principe geplaatst worden in alle
woningen. Investeren in een lift ter verbetering van uw
wooncomfort kan ook lonen. Geschat wordt dat de prijs
van onroerend goed ongeveer 10% tot
15% verhoogt wanneer het is uitgerust met een
dergelijk apparaat.

De verticale lift werkt meestal met een hydraulisch
systeem. De lift is uitgerust met een kabine, deuren
en een bedieningsbord waarmee de verticale
beweging van de lift wordt beheerd. De grote
nieuwigheid van de afgelopen jaren is de
mogelijkheid om de lift tot in de kleinste details aan
te passen aan de persoonlijke situatie. Standaard of
op maat, keuze van de materialen, kleuren of decor.
U kan de lift ontwerpen naar uw wensen.
De verticale lift komt voor in twee basismodellen:
met een kooi (behoefte van een dragende muur) of
vrijstaand. De keuze is afhankelijk van de configuratie
van de lokalen. In sommige gevallen vereist de installatie van een lift ook het
graven van een put. De plaatsing is vrij te kiezen aan binnen- of
de buitenkant van uw huis, maar wordt vaak bepaald door technische
beperkingen.
Ten slotte, de cabine is een belangrijk element. U dient bepaalde criteria vast te
stellen: de afmetingen die u nodig hebt, het soort
deuren dat u wilt, de bedieningsknoppen, de aanwezigheid of niet van
een spiegel, verlichting enz. Met al deze punten in het achterhoofd kan u
beginnen te denken aan de aanvraag van een offerte.

Veiligheid
Of het nu gaat over een verticale lift of
een traplift, het apparaat moet voldoen
aan de veiligheidsnormen. Er zijn
verschillende veiligheidssystemen
voorzien op de apparaten teneinde de
best mogelijke beveiliging te garanderen.
De noodstopknop bijvoorbeeld is een
optie die meer en meer aangetroffen kan
worden.
De traplift is uitgerust met een draaibare
zitplaats en een voetenplank om uw
voeten op de plaatsen. Detectoren

ontdekken mogelijke obstakels op de trap waarna het apparaat eventueel
automatisch stilgelegd wordt om de veiligheid van de gebruiker te waarborgen.
Ook is er een vergrendeling die het apparaat stopt wanneer de zetel draait of
wanneer de gebruiker tijdens het op en neer gaan rechtstaat.
Leveranciers bieden meestal een contract voor onderhoud en
probleemoplossing met het oog op de veiligheid van uw apparatuur en dit door
controlebezoeken uit te voeren. Bovendien, bij het gebruik van een lift
kunnen zich technische storingen voordoen. In dit geval, vooral als
u alleen woont, is het belangrijk om in contact te staan met een bedrijf voor
continue hulp 24u/24 en 7 d/7. Ter voorkoming van een ernstig incident is het
ook essentieel dat een technicus minstens eenmaal per jaar een technische
checkup uitvoert.

De aankoop en installatie
Voor de installatie van uw
traplift kan u best een beroep
doen op een professional. Ze
zullen de staat en configuratie
van uw trap bekijken in uw huis
en zullen helpen het meest
geschikte apparatuur uit te
kiezen rekening houdend met
de technische beperkingen en
veiligheidsnormen.
Ook kan u steeds bij een
professional terecht voor een gratis offerte.
Voor de installatie van een bepaalde lift duurt het tussen
een paar dagen tot enkele weken
afhankelijk van de omvang van het werk
vooraleer de plaatsing aanvatBovendien,
de keuze van uw apparaat om uw
autonomie te herwinnen wordt gesteund
door middel van subsidies en door een
verlaagde BTW van 6%.
Echter, als u de aankoop en installatie
van uw traplift niet door een specialist

laat uitvoeren zal u niet kunnen profiteren van steun voor de financiering.
Aan de verschillende liftsystemen hangt een ander prijskaartje. Dit hangt af
van de configuratie van het huis, opties, enz. Ook dient u te rekening houden
met andere kosten: elektriciteit, verzekering, onderhoud, enz.

I.
De traplift
Als we autonomie verliezen,
wordt het ook moeilijk om
zich gemakkelijk te
verplaatsen in eigen huis,
vooral het gebruik van de trap
wordt moeilijk. De lift is dan
de beste manier om te
bewegen van de ene
verdieping naar de andere
zonder hulp en zware
krachtinspanning.
U kan dus in uw eigen huis
blijven wonen. Het is een
comfortabele oplossing, die
praktische bruikbaarheid en
veiligheid combineert.
Er zijn vele modellen die
inspelen op elke aanvraag of
situatie. Ongeacht de configuratie van de trap van uw huis; u vindt apparatuur
aangepast aan uw situatie. Waarbij de mogelijkheid bestaat om opties toe te
voegen afhankelijk van uw budget en vooral van uw behoeften.

De elektrische traplift
De traplift is de meest verspreide oplossing om de toegang tot de hogere
verdiepingen in huis te faciliteren aan senioren. Hij komt van pas voor alle
personen waarvan de mobiliteit moeilijker wordt. In tegenstelling tot de
platformlift en de verticale lift kan deze lift passen op alle types trappen.

Gebruik
De elektrische traplift is een eenvoudig te
plaatsen apparaat dat bovendien makkelijk is
in gebruik. Een stoel verplaatst zich over een
vast op de trap bevestigde rail. Hij werkt met
behulp van accu’s die continu worden
opgeladen. Om de beweging van de stoel te
bevelen, zijn er twee (complementaire)
mogelijkheden ter beschikking. Enerzijds de
afstandsbediening, dewelke onderaan en
bovenaan de trap in een houder worden
gemonteerd en waarmee de stoel naar
boven en onder kan worden gestuurd en
waarmee hij eventueel kan worden gedraaid.
Anderzijds zijn er bedieningsknoppen op de
armleuning en die dezelfde mogelijkheden
hebben als de afstandsbediening.
De stoel kan gedraaid worden om makkelijk
uit te stappen. Een manueel systeem zit standaard op alle liften; optioneel is er
de automatische draaifunctie. Trapliften zijn ook uitgerust met
veiligheidssystemen. De veiligheidsgordel, waarmee de gebruiker wordt
vastgegespt. Een veiligheidsysteem dat detecteert wanneer u rechtstaat terwijl
de lift in beweging is en de beweging in dat geval onmiddellijk onderbreekt.
Ook zijn er sensoren op de aandrijving en de voetenplank geplaatst die
detecteren wanneer de lift in aanvaring komt met een obstakel dat zich op de
trap of op de rail bevindt.

Modellen
Er bestaan in grote lijnen twee types
trapliften. De trapliften ontworpen voor
rechte trappen en trapliften ontworpen voor
trappen met een bocht.
Sommige leveranciers leveren de modellen
ook in een versie voor buiten. Deze liften
kunnen dus op een trap in de tuin of aan de
voordeur worden geplaatst.
De traplift kan ook daar op alle types trappen
worden gemonteerd: rechte trappen,
draaitrappen, wenteltrappen.
Voor een betere integratie in het interieur,
bieden de fabrikanten een
breed scala aan producten aan qua ontwerp
en een ruime keuze aan kleuren voor de rail
en de bekleding van de stoel.
De traplift neemt ook weinig ruimte in op de trap. Hij kan immers opgevouwen
worden na gebruik. Het is ook een apparaat met een zeer stille werking, dankzij
de batterijen en het gebruik van van geluidsdempende materialen.

Rechte trap
Bij de plaatsing van een traplift op
een rechte trap zijn er weinig
technische belemmeringen. De
rechte rail, meestal in aluminium,
wordt op de trap bevestigd.
Als u de lift wilt gebruiken, dient u
gewoon gebruik te maken van een
afstandsbediening, of van de
bediening op de armsteun. De
beweging van de lift gebeurt met
behulp van batterijen die worden opgeladen telkens de lift geparkeerd staat.
Op deze manier werkt de traplift zelfs tijdens een stroomuitval.

De veiligheid is maximaal. Alle fabrikanten hebben immers de verplichting om
te voldoen aan de technische normen die van kracht zijn: stroomonderbreking,
veiligheidsgordel, enz.
Onder de verschillende modellen is de rechte traplift het goedkoopst. U vindt
nieuwe modellen aan minder dan €3.000. Tweedehands aan minder dan 2000
euro. Bovendien kan u, onder bepaalde voorwaarden genieten van financiële
steun.

Traplift voor draaitrap
Dit model is geschikt
voor allerlei draaiende
trappen: een trap over
één of meerdere
verdiepingen, een
spiraaltrap, enz.
Ook in dit geval, is het
zelden onmogelijk de
traplift te plaatsen door
technische
beperkingen.
De rail, in aluminium of
gepoedercoat staal
wordt op de trap gemonteerd en dient op maat te worden gemaakt.
De nieuwste modellen beschikken over een modulair railsysteem. Dit
modulaire systeem maakt gebruik van standaard railstukken van verschillende
afmetingen en draaiingen. Met behulp van deze stukken kan de rail dan op
maat worden samengesteld, zodat hij beantwoordt aan de curve van de trap.
Buiten de aangepaste draaiende rail heeft de roterende traplift dezelfde
functies als de rechte traplift. De afstandsbediening kan worden geïnstalleerd
op de plaats waar u wilt. De stoel kan manueel of automatisch worden
gedraaid. Ook de beveiliging is maximaal. U beschikt over een veiligheidsgordel,
een stroomonderbreker, een voetensteun, enz.
Echter, de prijs is hoger dan deze voor een rechte trap. Dit ten gevolge van de
op maat gemaakte rail en de langere installatietijd.
De prijs bedraagt tussen de €5.000 en €10.000, inclusief installatie, afhankelijk
van de configuratie van uw trap.

De Platformlift
De platformlift, bestaat uit een
platform voor een rolstoel. Er
bestaan twee categoriëen: de
platformtraplift en het platform
met verticale beweging: het
hefplatform. De keuze tussen
beide kan worden gemaakt
naargelang de behoeften en de
configuratie van de trap.

Presentatie
De Platformlift is het equivalent
van een traplift, maar is gewijd
aan gebruikers van een rolstoel.
Hij is net als de traplift veelzijdig: hij kan passen op een rechte trap, een
draaitrap, binnen of buiten, voor een persoonlijk of professioneel gebruik
(maximaal ongeveer 10 meter rails of vier verdiepingen). Na gebruik, kan de
platformlift worden opgevouwen om de trap vrij te houden voor andere
gebruikers.
De opties zijn variabel: de snelheid kan langzaam of sneller worden afgesteld
(maximaal 0,15 meter per seconde), en het draaggewicht kan oplopen tot
250kg. Ook het esthetische aspect wordt niet uit het oog verloren door de
fabrikanten. Zo passen de mooi gestroomlijnde toestellen ook in het interieur
van de gebruiker.
U heeft keuze uit verschillende materialen, vormen en kleuren. De installatie
van een platformlift vereist ook weinig werk, tenzij in sommige gevallen
wanneer een put dient te worden voorzien (voor verticale platformliften).
De prijs ligt hoger dan deze van een traplift. Hij wordt meestal ook op maat
aangepast (oppervlakte platform).
Reken op 5 000 € tot 12 000 €, installatie inbegrepen, voor een platformlift
voor particulier gebruik.

De platformtraplift staat aan de
gebruikers toe zich met een rolstoel over
verschillende verdiepingen te verplaatsen.
Dankzij een plateau dat aan een rail is
bevestigd, kan de gebruiker in alle
veiligheid naar boven of beneden gaan De
bedieningen bevinden zich boven en
onderaan de trap, of deze nu binnen of
buiten staat. Om de veiligheid van de
gebruiker te waarborgen wordt na het
openvouwen van het platform, een
oprijstuk neergevouwen. Na het
plaatsnemen op het platform met de
rolstoel, wordt een veiligheidsbarrière, die
bestaat uit leuningen of deuren naar
beneden gevouwen en het oprijstuk
opgevouwen.
Vervolgens kan het toestel met de bedieningsknop naar boven of beneden
worden gestuurd. Het apparaat is ook steeds uitgerust met een noodstop.
Na aankomst op de verdieping, opent de veiligheidsbarrière en het oprijstuk
vouwt zich weer neer. Voor een maximaal comfort is de platformlift ook op te
vouwen tegen de muur. De installatie van dit type lift neemt één to drie dagen
in beslag, afhankelijk van de configuratie van de trap : recht, gebogen, met of
zonder overloop, enz. Reken dus op 5000 à 12000 euro. U kan ook rekenen op
subsidie indien u over een VAPH nummer beschikt of 65+ bent om dit duurdere
toestel te helpen financieren.

De plateaulift
De plateaulift is een hefplatform dat werkt zoals een mini-lift : een platform
maakt een verticale op- of neerwaartse beweging door een simpele druk op de
bedieningsknoppen.
Het kan ook binnen en buiten worden geplaatst. Om op het platform te kunnen
plaatsnemen wordt het oprijstuk naar beneden gevouwen. Tijdens de werking
worden voor de veiligheid de barrières naar beneden gevouwen zodat de
gebruiker niet van het platform kan rollen of schuiven. Elk model is ook
uitgerust met een noodstop, die in noodgevallen het apparaat stopzet.

De installatie van een hefplatform kan soms enkele werken vereisen, zoals het
graven van een put. Indien deze put moet gegraven worden kan men rekenen
op een kostprijs van om en bij de 10000 euro alles ingebrepen (toestel +
werken). De kostprijs hangt af van de hoogte die bereikt moet worden met het
platform. Deze hoogte kan, afhankelijk van het model, variëren van enkele
trappen tot enkele verdiepingen.

De liftkar of trappenklimmer
De trappenklimmer, ook wel mobiele traplift genoemd, onderscheidt zich van
de andere toestellen doordat het de hulp van een persoon vereist tijdens het
gebruik van de trap.

Presentatie
De liftkar is een elektrisch
apparaat dat aan een helper
toestaat om een persoon met
mobiliteitsproblemen de trap
op te helpen. Het principe is
hetzelfde als dat van een
klassiek « duiveltje », maar zijn
elektrisch mechanisme laat het
op en af gaan van de trappen
toe zonder horten en stoten
en zonder geluidsoverlast.
De trappenklimmer laat, afhankelijk van het model, toe om treden met een
hoogte tot 20 à 25 cm te overwinnen. Hij is uitgerust met remmen en sensoren
op de wielen om de veiligheid te verzekeren.

Modellen
De trappenklimmer bestaat in drie modellen. Het eerste model heeft een
geïntegreerde stoel en door erop plaats te nemen kan de gebruiker de trap op
worden geholpen. Het tweede model is met een fixatiemechanisme aangepast
aan rolsstoelgebruikers. De gebruiker wordt er dus met zijn rolstoel in
vastgeklikt. Het derde model beschikt over een aparte ontkoppelbare rolstoel
met kleine afmetingen, die toelaat om op smalle trappen te worden gebruikt.

Overigens, trappenklimmers beschikken over
enkele voordelen in vergelijking met klassieke
trapliften. Er is geen installatie vereist. Het
apparaat is licht en makkelijk te demonteren in
verschillende stukken. Het kan makkelijk
vervoerd worden. Het is dus de ideale oplossing
om zonder zorgen over de plaatselijke
voorzieningen op vakantie te vertrekken. Het
enige ongemak schuilt in de noodzakelijkheid van
een tweede persoon om de gebruiker van de
trappenklimmer te begeleiden.
Voor dit type toestel, dient men te rekenen op
een budget van 6 000 €.

De rolstoel voor trappen
Prototypes van rolstoelen die zelfstandig de trappen kunnen ontwikkelen zijn in
ontwikkeling. In tegenstelling tot de trappenklimmers, waar er steeds hulp
vereist is, kan deze rolstoel autonoom de trap op en af.

Presentatie

De rolstoel beschikt over rupsbanden. Hiermee kunnen trottoirs en zelfs
trappen worden overwonnen. Hij kan trappen op en af gaan met een helling tot
65° en trottoirs to 20 cm zonder externe hulp. Personen met afgenomen
mobiliteit herwinnen hun autonomie met dit systeem, dat zeer eenvoudig is in
gebruik. De werking in modus « weg » of modus « trap » gebeurt met behulp
van een knop.

Werking
Dit type rolstoel is makkelijk te manoeuvreren. Het volstaat om hem met de
rugzijde voor de trap te plaatsen en de drukknop te bedienen.
Infraroodsensoren detecteren de eerste trede. De wielen vouwen naar boven
om plaats te maken voor de rupsbanden, die de opwaartse beweging
uitvoeren. Bovenaan detecteren de sensoren het einde van de trap en de
wielen zetten zich weer op z’n plaats. Voor een goed begrip : dit type rolstoel
laat ook toe om de trappen naar beneden te gaan. Het principe is hetzelfde. In
dit geval wordt de beweging uitgevoerd met de voorzijde van de rolstoel naar
de trap gericht. De veiligheid van de gebruiker wordt verzekerd door een
systeem dat de horizontale positionering van de stoel bewaakt en het risico tot
vallen elimineert. In het geval er een slecht traject wordt gekozen of een
slechte beweging wordt uitgevoerd, blokkeert het apparaat zich. De prijs van
dit revolutionair apparaat zal redelijk hoog liggen : rond de 10000 euro.
Evenwel, ook hier kan men rekenen op subsidies.

De plafond traplift
De plafondtraplift is een bijzondere
uitvoering van de traplift die zich aan
alle trappen laat aanpassen,
ongeacht het aantal
(tussen)verdiepingen. Dit systeem
kan in sommige gevallen ook
voordeliger uitvallen dan de
klassieke traplift. De plafondtraplift
bestaat in twee versies : een model
uitgevoerd met een geïntegreerde
stoel en een uitvoering voor
rolstoelen.

De plafondtraplift voor
rolstoelen
De plafondtraplift voor rolstoelen
werkt volgens het zelfde systeem als
de plafondtraplift. Het verschil is dat de stoel vervangen wordt door een harnas
waar de rolstoel op vastgehaakt kan worden. In dat geval, is het niet nodig om
de rolstoel te verlaten om de trap op of af te gaan. Het systeem is simpel en
snel en waarborgt een totale autonomie. Bovendien wordt er weinig plaats
ingenomen op de trap.

Met geïntegreerde zetel
De plafondtraplift met geïntegreerde zetel werkt met behulp van een
geleidingsrail die op het plafond van de trap wordt gemonteerd. Aan deze rail
hangt de stoel. Om de stoel te laten bewegen, beschikt men over een
bediening die in de leuning is geïntegreerd. Overigens de stoel, de leuningen en
de voetensteun kunnen opgeklapt worden om de trap vrij te maken, net als bij
een klassieke traplift

Vergelijking
Er bestaan nogal wat verschillende uitvoeringen en opties voor trapliften
Hierdoor kan het soms moeilijk zijn om een keuze te maken.
Hier vindt u een handige overzichtstabel die u kan helpen de modellen te
vergelijken.

Rechte
traplift

Gebogen
traplift

Platformlift

Werking

Stoel verplaatst zich over een
rail die gemonteerd is op de
traptreden

Platform dat
werkt als een
traplift

Gebruik

Eenvoudig: afstandsbedieningen
en bedieningen op de
armleuningen
Naargelang gekozen opties
Uitvoering naar keuze
Veiligheidsgordel verplicht,
noodstop,
bewegingsdetectoren, slot
Een halve dag tot twee dagen,
geen schade aan muur
Vanaf 1690€
4000-12000€

Comfort
Esthetiek
Veiligheid
Installatie
Veiligheid

Plateaulift

Platform met
verticale
beweging (put
vereist)
Eenvoudige bediening

Aangepast aan rolstoel
Uitvoering naar keuze
Veiligheidsbarrières

Halve dag tot twee dagen (put
afzonderlijk te voorzien)
4000€-12000€

Andere systemen om trappen te overwinnen

Mini-lift

Liftkar

Traprolstoel

Platformtraplift

Principe

Zoals een
« gewone » lift

Rolstoel met
rupsbanden om
trap op te gaan
zonder hulp

Gebruik

Eenvoudig :
Manuele
bedieningsknop

Een elektrische motor
op de kar werkt de
kar naar boven. Hulp
vereist. Rolstoel of
met zetel
Eenvoudig : zoals een
klassiek duiveltje met
elektrische motor

Comfort

Meest
comfortabel

Vergt weinig moeite
aan de helper

Estetiek

Naargelang
keuze
Beantwoordt
aan alle
normen

Niet van toepassing

Rolstoel moet
niet verlaten
worden
NVT

Zetel of rolstoel
wordt over een rail
aan het plafond
naar boven of
beneden bewogen
Eenvoudig :
afstandsbediening
bovenaan en
onderaan en op
leuning
Gemiddeld in
vergelijking met
klassieke traplift
Gemiddeld

Veiligheid

Remmen en sensoren
waarborgen de
veiligheid

Installatie

Tot 2 dagen, en Demonteerbaar en
voorbereidende transporteerbaar,
werken
geen werken

Prijs

10000-15000€

± 6000€

Eenvoudig : met
trapmodus en
richtingsknop

De stoel wordt
horizontaal
gehouden, geen
valgevaar
Geen werken

±10000€

Stevig harnas.
Veiligheid zoals
klassieke traplift
1 tot meerdere
dagen naargelang
configuratie en
plafond
Vanaf 3000€

Bijzonderheden
Evacuatiestoelen voor minder mobielen
Wanneer er zich een noodgeval voordoet, is een snelle evacuatie van essentieel
belang. Om een persoon met mobiliteitsproblemen in alle veiligheid te helpen,
kan men gebruik maken van een evacuatiestoel indien er trappen overwinnen
moeten worden. Met deze uitrusting wordt het eenvoudig om een persoon die
in nood verkeert te verplaatsen over een trap, zonder gevaar tot kantelen. Dit
dankzij de stabiliteit en aanpasbaarheid van het toestel. Robuust en
betrouwbaar, de evacuatiestoel laat toe om snel te reageren op een noodgeval.
In elk geval moet de evacuatiestoel door een metgezel bediend worden om de
snelheid van de afdaling hand te haven. Hiervoor beschikt het toestel over een
remsysteem. Het toestel is geschikt voor rechte trappen met een helling tot 35°.
De gemiddelde prijs van een evacuatiestoel bedraagt 1200 euro. Hij kan een
persoon tot 136 kg vervoeren en weegt om en bij de 20 kg.

Vragen / antwoorden van de pro

Dragen van de veiligheidsgordel bij het gebruik van een traplift
Ik ben van plan om een traplift te installeren in het huis van mijn vader van
88 jaar.
Het probleem is dat zijn mobiliteit van de bovenste ledematen ook is
afgenomen.
In twee gevallen heeft hij problemen: met een gordel die zich automatisch
oprolt slaagt hij er niet in om de gordel vast te klikken. Bij een losse gordel
slaagt hij er niet in om beide uiteinden van de gordel vast te nemen. Hebt u een
oplossing voor mij? Is er een aanpassing van de gordel mogelijk?
Vraag van Mr. Gijbels
ΔΔ Antwoord

Wij raden aan een traplift te nemen waarvan de armleuningen naar binnen
buigen zodat uw vader stevig in de stoel gekneld zit. Dit model van traplift : de
Thyssen-Krupp Levant Comfort beschikt ook over een automatische draaifunctie
zodat uw vader makkelijk kan uitstappen.
Rechtstaan op een traplift
Bestaan er trapliften waarop de gebruiker kan blijven rechtstaan ?

Vraag van Brepoels
ΔΔ Antwoord

Er bestaan inderdaad trapliften waar de gebruikers op kunnen rechtstaan
indien ze problemen ervaren met de knieën. Het meest gekende apparaat is de

Acorn 130 in de « perch » versie.
Traplift naargelang lichaamsbouw
Moet men bij de keuze van de traplift rekening houden met de lichaamsbouw
van de persoon die de lift gebruikt? In ons geval 1m95 en 104kg. Is er een
maximumgewicht ?
Vraag van Michiels Mark

Bij de keuze van de traplift moet men rekening houden met het maximale
draaggewicht. Bij de meeste trapliften is dit ongeveer 130 kg. Vele modellen
bestaan ook in een uitvoering tot 160 kg of hoger. Bij smalle trappen kan het
zijn dat de knieën van de gebruiker zeer dicht of zelfs tegen de leuning komt. Dit
wordt nagekeken door onze adviseurs. De plafondhoogte speelt meestal geen
rol, vermits de trap rechtop belopen wordt. Bij sommige modellen is de
zithoogte regelbaar. De hoogte van de stoel t.o.v. de voetenplank kan dus
aangepast worden aan de lichaamslengte.
Afsluiting bovenaan de trap
Is het mogelijk om bovenaan de trap een afsluiting te plaatsen zodat de
gebruiker van de traplift bij het uitstappen niet naar beneden valt?
(duizeligheid, evenwichtsproblemen, enz)
Vraag van Dekeyzer

ΔΔ Antwoord van Mobilift

Normaal is hier geen nood aan. De traplift stopt met de voetenplank op gelijke
hoogte van de vloer bovenaan. Hierna kan de zetel 90° gedraaid worden om uit
te stappen.
Bovendien neemt de zetel meestal de gehele breedte van de trap in wanneer hij
niet opgvouwen is. De gebruiker kan uitstappen door zich af te duwen op de
leuningen, die een groot gewicht kunnen verdragen. In dat geval zal de
gebruiker in geval van duizeligheid terugvallen op de zetel. Als de trap zeer
breed is kan men er wel aan denken een gedeelte van de trapopening af te
sluiten.
Betrouwbaarheid van een traplift
Hoe is het gesteld met de betrouwbaarheid van de verschillende merken en met
de betrouwbaarheid t.o.v. de kostprijs ?
Vraag van Vandegehuchte
ΔΔ Antwoord

Er zijn wereldwijd slechts enkele fabrikanten van trapliften. Deze zijn Duits,
Nederlands, Engels, Canadees, Amerikaans en Italiaans. Thyssen-Krupp, Acorn,
Otolift, Meditek, Stannah, Handicare, Savaria, Bruno en Vimec.
Alle producten voldoen aan de Europese normen, anders mogen ze niet worden
verkocht.
Alle apparaten die op de markt zijn, zijn betrouwbaar. Het grote verschil zit in
de esthetiek. Wij selecteren bij Mobilift de beste modellen met een ruime keuze
aan opties en waar men gemakkelijk wisselstukken voor vindt. Ook kan u
genieten van een uitstekende dienst-na-verkoop indien er zich in uitzonderlijke
gevallen een probleem voordoet. Voor een zorgeloos gebruik van de lift kan u
hem best jaarlijks laten onderhouden en de batterijen om de twee jaar
vervangen.

II.
Veiligheid
Een traplift bestaat uit een stoel, die u comfort maar ook veiligheid verschaft
tijdens het beklimmen of afdalen van de trap.

Presentatie
De zit van de stoel van een traplift is ontworpen om comfortabel en
ergonomisch te zijn. Soms is de hoogte van de stoel regelbaar, zodat de
zithoogte van de stoel kan aangepast worden aan de lengte van de
gebruiker(s).
Hij is verkrijgbaar in verschillende kleuren en stoffen (of leder). De stoel kan
dus naargelang de keuze van de kleur goed opgaan in uw interieur. De stoel is
ook opvouwbaar om plaats te maken op de trap voor andere gebruikers van de
trap.
Belangrijk : Kies een traplift waar u zich goed in voelt en die past bij uw
lichaamsbouw.

Veiligheid boven alles !
Naast het comfort is de stoel gebouwd voor een maximum aan comfort. De
stoel is zo gebouwd dat hij niet kan draaien tijdens de beweging op de trap en
tijdens het in- en uitstappen. Vooraleer de gebruiker uitstapt kan de rechte
traplift gedraaid worden bovenaan de trap om vlot uit te stappen. De
gedraaide stoel blokkeert zich op dat moment automatisch. De armleuningen
beschermen de gebruiker eveneens tijdens het gebruik van de traplift. Tijdens
het uitstappen kunnen de armleuningen eventueel naar boven geplooid
worden om de stoel vlotter te kunnen verlaten. Het risico op vallen tijdens het
rechtstaan is dus minimaal. Hierdoor wordt de lift voorzien van zijn CEmarkering.
De veiligheid van de gebruikers is prioritair voor de aanbieders van (trap)liften.
Alle modellen beantwoorden aan de strikte Europese normen om valpartijen of
pannes te voorkomen. Bijvoorbeeld : indien er zich een stroomonderbreking

voordoet, voorzien de batterijen in de voeding van de lift. Er is dus geen risico
om geblokkeerd te staan op de trap of in de lift. De veiligheid wordt
gewaarborgd door een aantal veiligheidsmechanismen die niet overbrugd
mogen worden. De traplift is voorzien van armleuningen om het risico op vallen
te vermijden en om houvast aan de gebruiker te geven.
De noodstop, de obstakeldetectoren zijn opties die standaard op bijna alle
modellen trapliften zijn terug te vinden. Uiteraard is er garantie van toepassing
op al deze onderdelen. Tijdens het onderhoud van de lift worden ze ook
uitgebreid getest. Voor een lift voor particulieren gelden aparte regels wat
betreft controle en onderhoud. Ook deze liften dienen te voldoen aan alle
normen die opgelegd worden door de Europese commissie. Om de lift te
mogen commercialiseren moet hij voorzien zijn van een CE-markering.

De verschillende opties van trapliften
Tijdens de aanschaf van een traplift hebt u de keuze uit verschillende opties.
We zetten ze op een rijtje:

Opties i.v.m. de veiligheid
De meeste trapliften hebben standaard een waaier aan veiligheidssystemen.
Denk aan sensoren die obstakels op de trap detecteren en de veiligheidsgordel.
Ook beschikken trapliften standaard over een oversnelheidsbegrenzer. Dit is
een mechanisch systeem die een te snelle afdaling van de lift verhindert.
Voorts is het voor gebruikers van de trapliften onmogelijk de lift in beweging te
brengen indien de zit van de stoel in een gedraaide positie staat. Sommige
modellen kunnen als optie beschikken over een noodstop en een
sleutelvergrendeling.

Opties i.v.m. het comfort
Standaard kan de stoel steeds opgevouwen worden zodat andere gebruikers de
nodige ruimte hebben om de trap te gebruiken.

Opties die betrekking hebben op het comfort zijn : de
keuze van de bekleding van de stoel. Deze kan
bijvoorbeeld in leder uitgevoerd worden. De kleur van de
rail kan bij sommige modellen gekozen worden (ThyssenKrupp Flow 2). Andere comfortopties zijn een
automatische draaiing van de stoel bovenaan de trap of
het automatisch opklappen van de voetensteun.
Een belangrijke optie is het automatisch opklappen van
de rail indien deze een obstakel vormt aan een
deuropening.

Onderhoud en
depannage
Investeren in een lift kan
het leven van u of een
familielid
vereenvoudigen. Echter,
een apparaat dat in
panne staat, kan voor
grote ongemakken
zorgen.
Daarom kan het nuttig zijn een onderhoudscontract af te sluiten. Een
regelmatig onderhoud van uw lift garandeert u immers een verlengde
levensduur van uw traplift.

Depannage van een traplift
Het onderhoud en de revisie zijn aan te raden voor de veiligheid van de
gebruikers van de lift. Een traplift beschikt over 2 jaar garantie, stukken en
arbeidstijd inbegrepen. Deze garantie is van toepassing indien de traplift
jaarlijks wordt onderhouden zodat de lift uitgebreid kan gecontroleerd en
getest worden. Het onderhoud houdt ook een controle van de traplift in op het
respecteren van alle veiligheidsnormen. Bij een jaarlijks onderhoud is het ook
mogelijk om een verlenging van de garantie te bekomen. U kan dan steeds
blijven rekenen op een snelle interventie van de dienst-na-verkoop indien er
zich problemen voordoen.

Opgelet : indien u uw traplift zelf installeert kan u niet rekenen op garantie.

Verbruik van een traplift
De batterijen van een traplift worden automatisch opgeladen wanneer de lift
op een laadpunt staat. Deze laadpunten staan boven- en onderaan de trap en
optioneel op een andere plaats op de rail. Wanneer de lift op een laadpunt
staat verbuikt hij maximaal 50W*. Wanneer de batterijen volledig zijn
opgeladen is er nagenoeg geen verbruik.
* Indicatieve consumptie.

Prijs
De prijs van een traplift is zeer toegankelijk gemaakt vanwege haar sterke
ontwikkeling en de grote onderlinge concurrentie.
Bij een aankoop van een traplift dient u bovendien slechts 6% btw te betalen in
de meeste gevallen. Ook kan u vaak rekenen op subsidies van de provincies.
.
Rechte trap Vanaf 1990 euro, inclusief installatie
Gebogen trap Vanaf € 5900, met inbegrip van de installatie
Platform traplift 8 000 tot 12000 €, installatie inbegrepen

Verticale liften
De verticale lift is geen luxeapparaat meer en is qua prijs toegankelijk
geworden. De totale kost omvat zowel de prijs van de apparatuur, maar ook die
van de installatie door een professional. Meestal bevat deze prijs
tevens een garantie, en is er een overeenkomst voor onderhoud.
Zonder plaatsing beginnen de prijzen bij €10.000 en kunnen ze maximaal tot
€15.000 gaan.
Met de installatie, kan u €12.000 tot €20.000 voor een lift verwachten
die geïnstalleerd is om over 1 verdieping te bewegen. Hier dient u dan
ongeveer 3000 euro per verdiep bij te tellen. Naast de installatiekosten dient u
de kosten voor het onderhoud en de keuring niet over het hoofd te zien. Alsook
de energiekosten, verzekering en eventueel telefoonkosten (indien een
afzonderlijke telefoonlijn in de kabine).
Goed om te weten : In tegenstelling tot wat algemeen wordt aangenomen
verbruikt een lift niet veel energie. De elektriciteitskosten blijven dus beperkt.

Subsidies
Pvoor de aankoop van uw traplift kan u in Vlaanderen vaak rekenen op subsidie
van de provincie. Ook kan u rekenen op een verlaagd BTW tarief indien uw
woning een bepaald leeftijd heeft.
De werking dienen uitgevoerd te worden door een professional en het factuur
dient minder dan 2 jaar oud te zijn bij de aanvraag.

Vlaamse aanpassingspremie voor 65-plussers
Indien u of één van uw gezinsleden 65 jaar of ouder is, hebt u recht op een
premie van de Vlaamse overheid bij de installatie van een traplift indien uw
jaarlijks inkomen het door de overheid vastgestelde maximumbedrag van
30640€ niet overschrijdt.
De aanpassingspremie bedraagt 50% van de kostprijs, btw inbegrepen. De
premie is maximaal 1250 euro, ook al is het factuurbedrag hoger dan 2.500
euro. De minimumpremie bedraagt 600 euro.
Er zijn twee onderdelen waarvoor u een aanpassingspremie kunt aanvragen:
– Technische installaties en onderdelen
– Verbouwingswerken die de woning veiliger en beter toegankelijk maken.
Indien uw traplift 2500 euro kost, betaalt u uiteindelijk slechts 1250 euro.
Lees zeker de infofiche van Wonen Vlaanderen : toelichtingsfolder
En vul de Aanvraagformulieren in.

Indien u dit wenst helpen wij bij uw aanvraag.

Wanneer en waar kan u een premie aanvragen?
U kan de premie aanvragen wanneer de werken uitgevoerd zijn en als u in de
woning woont. De facturen mogen niet ouder zijn dan 1 jaar. U dient uw
aanvraag in bij het agentschap Wonen-Vlaanderen in de provincie waar u
verblijft.

Zijn meerdere aanvragen mogelijk?
Ja, binnen een periode van 10 jaar kan u 3 keer een aanpassingspremie
aanvragen. U mag geen twee aanvragen doen voor hetzelfde bouwonderdeel,
bijvoorbeeld niet twee keer de premie aanvragen om ramen te vernieuwen.
Zie ook www.wonenvlaanderen.be
Of bel naar de Vlaamse infolijn op het telefoonnummer: 1700.

Premie voor mensen met een handicap
Indien de persoon die behoefte heeft aan een traplift jonger is dan 65 jaar en
een handicap heeft, dan kan hij rekenen op een maximale vergoeding van €
8.334,17. Hij dient daarvoor te beschikken over een persoonlijk nummer van
het Vlaams agentschap voor personen met een handicap (VAPH). Dit
nummer kan levenslang gebruikt worden. Indien de persoon ouder is dan 65 is
een aanvraag ook mogelijk, indien hij voor z’n 65e stond ingeschreven en over
een VAPH-nummer beschikt. Voor Wallonië betreft het hier een AVIQ-nummer
en voor het Duitstalig gebied de DPB.
Meer informatie hieromtrent vindt u terug op de website van het VAPH
Indien de aanvrager moeilijk te been is of slechts beperkte inspanningen kan
leveren komt hij in aanmerking voor de premie nadat hij de aanvraagprocedure
heeft doorlopen. Hiervoor dient de aanvrager het onderstaande
aanvraagformulier in te vullen en op te sturen naar het provinciaal kantoor van
het VAPH.

Om verder te gaan
Traplift : hoe kiezen ?
door Mobilift

U dient uw woning uit te rusten met een traplift ? Hoe kan u uw keuze maken in
het ruime aanbod ?
Bij ons kan u kiezen uit verschillende merken. We zetten dan ook de voor- en
nadelen van de verschillende toestellen van de fabrikanten op een rijtje. Door
de kleinschaligheid van ons bedrijf zijn we bovendien in staat sneller te reageren
bij problemen.
Uiteraard is het steeds aan te raden offertes te laten opmaken door
verschillende fabrikanten, waarbij u de opties van de verschillende toestellen
niet uit het oog verliest. Door onze korte verkoopsketen zijn we in staat u de
scherpste prijzen aan te bieden. Overigens u dient zich nooit zorgen te maken
over de traplift die u hebt gekocht. Alle huidige modellen beschikken over een
CE markering die de veiligheid garandeert. U dient een toestel te kiezen dat
past bij uw behoeften bij een firma waar u kan rekenen op een uitstekende
dienst-na-verkoop.
Subsidies bekomen voor aanpassing van uw woning
De aanpassing van uw woning aan een bewoner met een handicap kan een
belangrijke kost betekenen. Daarom staan er subsidies ter beschikking om uw
project te helpen realiseren. De aanpassingspremie is er voor 65+ plussers die
een pensioen liggen dat onder een maximumwaarde ligt. Dit bedrag is
afhankelijk van de provincie waar u woont.

Vragen en antwoorden van de pro
Een trap met de traplift afdalen zonder batterij
Mijn moeder heeft tijdens haar vakantie haar electriciteit afgezet voor 2 weken.
Bij haar terugkomst wou ze de traplift gebruiken maar de traplift is in het
midden van de trap gestopt en de lift kwam niet meer op gang. Omdat de lift in
het midden van de trap geblokkeerd staat is het ook niet mogelijk de batterij op
te laden. Hoe kunnen we de lift deblokkeren zodat de batterij weer opgeladen
raakt.
Vraag van Robeyn
ΔΔ Antwoord van Mobilift

Alles hangt af van het type traplift dat u hebt laten installeren. Indien u over
recente batterijen beschikt, zouden deze niet ontladen mogen zijn na twee
weken vakantie. Ook dient u de uitschakelknop van de traplift uit te schakelen
vooraleer u de elektriciteit afzet. In dat geval wordt het ontladen van de
batterijen vermeden. Toch is het aan te raden de traplift steeds aan te laten
staan zodat de batterijen steeds opgeladen worden. Bij sommige types
trapliften zoals de Thyssen-Krupp Levant is het steeds mogelijk de trap naar
beneden te gaan ook al zijn de batterijen niet voldoende opgeladen en staat de
lift in het midden van de trap.
Indien u toch in de situatie terecht komt zoals uw moeder beschikt u over twee
opties : U laat de lift mechanisch naar beneden komen met behulp van een
meegeleverde hendel (zie handleiding van uw traplift) en eventueel met de hulp
van een professional of u laat de batterijen van de traplift vervangen. De
batterijen van een traplift kosten ongeveer 40 euro per stuk.
Onderhoudscontract niet gerespecteerd
J’ai Ik heb tien maanden geleden een traplift gekocht bij een andere
installateur. Nu probeer ik de dienst-na-verkoop te bereiken in het kader van
mijn onderhoudscontract, maar ik krijg geen antwoord op mijn vraag. Het
onderhoud van de lift wordt steeds uitgesteld naar de volgende maand. Wat
kan ik doen ?
Vraag van de Janssens
ΔΔ ΔΔ Antwoord van Mobilift

Indien u over een contract beschikt dat getekend is door beide partijen, raad ik
u aan een aangetekend brief te sturen waarin u wijst op de plichten van de
installateur. Indien u geen antwoord krijgt kan u beroep doen op een advocaat
(gerechtelijke bijstand in uw woonverzekering) om eventueel een klacht in te
dienen bij de handelsrechtbank. U kan ook naar een ombudsdienstof een
organimse als testaankoop stappen.
Mijn moeder beschikt over onvoldoende middelen om een traplift aan te kopen.
Kan ze een traplift kopen op krediet ?
Vraag van Hassan
ΔΔ Antwoord van Mobilift

Bij Mobilift kan u terecht voor de aankoop van tweedehands en nieuwe liften.
Ook bieden we de mogelijkheid aan een traplift te huren. Indien uw moeder er
voor kiest de lift te kopen met een afbetalingsplan, dan is dit ook mogelijk.
Gelieve ons te contacteren voor meer details. Ook indien u kiest voor een
afbetalingsplan kan u rekenen op uw subsidie (aanpassingspremie).

Stille hydraulische lift
Ik beschik over een kleine verticale lift en ben op zoek naar een stille
hydraulische aandrijvingsunit. Wat raadt u mij aan ?
Vraag van Gérard
ΔΔ Antwoord van mobilift

Les De minst luidruchtige aandrijvingen voor verticale liften zijn deze met een
motor die ondergedompeld is in olie. Maar opgelet. U dient er zich van te
vergewissen dat de aandrijving compatibel is met uw lift. Hiervoor kan u best
beroep doen op een professional.
Installatie van een verticale lift
Wat is de installatieduur van een verticale lift in huis ? Zijn er grote
aanpassingen nodig ?
Vraag van Descheemaeker
ΔΔ Antwoord van Mobilift

Bien De duur van de installatie hangt af van het aantal verdiepingen. Voor een
lift voor één verdieping dient u te rekenen op twee à drie dagen werk. Over
meedere verdiepingen kan de installatie tot 5 dagen in beslag nemen. Wat de
werken betreft zijn er twee etappes noodzakelijk : eerst dient men een liftput te
graven. De put dient zodanig te zijn dat de lift perfect past en helemaal
waterpas staat. De tweede etappe is de montage van de constructie en de
aandrijfunit. Na de installatie dient de lift eerst gecontroleerd te worden door
een keuringsorganisme alvorens hij in dienst kan worden genomen (geldt niet
voor trapliften).
Oversnelheidsbegrenzer traplift
De oversnelheidsbegrenzer van de traplift van mijn moeder moet al voor de
tweede keer vervangen worden : 95 euro aan verplaatsingskosten, plus de prijs
van het stuk. Wat neerkomt op een totaal van 600 euro.
Cde traplift is geïnstalleerd op een trap met 18 treden en wordt maximaal 2 of 3
keer per dag gebruikt. Ik zou graag uw advies krijgen omdat ik deze pannes niet
begrijp. Alvast bedankt.
Vraag van Melis
ΔΔ Antwoord van Mobilift

De oversnelheidsbegrenzer is een mechanisme dat in werking komt wanneer de
lift te snel naar beneden gaat. Bij een normale werking van uw lift is er geen
enkele reden waarom deze wordt aangesproken. Het is dan ook verwonderlijk
dat dit stuk dient vervangen te worden. Is de traplift verouderd ? Het is aan te

raden de reden te weten waarom de oversnelheidsbegrenzer in werking treedt.
U kan steeds beroep op ons doen om dit uit te zoeken

III.
De verticale lift voor
particulieren
Eenvoudig en stil in gebruik. De lift is de meest luxueuze optie om
bovenliggende verdiepingen te bereiken. Hij is geschikt voor mensen met een
handicap, ouderen en kinderen. Er is een strenge regelgeving wat betreft
controle en onderhoud indien de lift een bepaalde snelheid overschrijdt.
Om de lift in uw huis te laten passen, kunnen de fabrikanten u een ruim aanbod
voorstellen wat betreft materialen en afwerkingen. Er bestaan liften met een
afwerking in metaal, maar bijvoorbeeld ook met een afwerking in glas. Ze
kunnen ook aan de buitenkant van de woning worden geplaatst zodat u een
mooi zicht op de omgeving hebt. Ook is er keuze in de bedieningspanelen.
De lift is een installatie die zich bovenaan het gamma bevindt qua luxe, die een
grote meerwaarde aan uw woning geeft en dit aan een kostprijs die al bij al
meevalt. De financiële impact ligt lager dan de positieve psychologische impact
die de lift met zich meebrengt.

De werking
Er bestaan twee technologiën in de aandrijving van liften voor particulieren.
Enerzijds de elektrische traplift die werkt met elektromotoren en kabels,
anders de hydraulische lift, die werkt met hydraulische cilinders.

Hydraulische lift

De hydraulische lift past zich aan de geringe ruimte en kan een hogere snelheid
hebben. In tegenstelling tot het elektrische model, beschikt de hydraulische lift
niet over een contra-gewicht, omdat de lift wordt voortbewogen met een
zuigermechanisme. De cilinder vult zich met olie uit het reservoir en de zuiger
drukt de liftcabine naar boven. De olie wordt rondgepompt door de
hydraulische pomp. Met de bediening wordt de werking van de kleppen en de
pomp aangestuurd. De neerwaartse beweging van de lift gebeurt door de olie
uit de cilinder te laten ontsnappen door het openen van de klep naar het
reservoir. De hydraulische lift wordt meestal gebruikt voor liften voor een
beperkt aantal verdiepingen en is geschikt voor liften voor particulieren. Dit
type lift kan zowel in als naast de woning worden geïnstalleerd.
Hij kan ondergebracht worden in een liftopening of door een metalen
constructie worden gedragen. In dat geval spreken we van een zelfdragende
hydraulische lift. Hij bestaat uit een cabine, een oliereservoir, een elektromotor
die een hydraulische pomp aandrijft en cilinders.
Of het nu gaat om een elektrische lift of hydraulische lift, men moet met
verschillende criteria rekening houden om te zien of de lift beantwoordt aan
uw noden.
Om te kiezen tussen de verschillende technologiën, moet men om te beginnen
u noden analyseren wat betreft verbruik, comfort, verplaatsingssnelheid.
In het algemeen is een hydraulische lift zeer stil in gebruik en verplaatst hij zich
zeer comfortabel. Hij is eveneens makkelijk te installeren en te onderhouden.
Daar staat tegenover dat de hydraulische lift veel energie verbruikt en dat zijn
verplaatsingssnelheid beperkt is. Hij moet ook voorzien worden van een stevige
fundering en het aantal te overwinnen verdiepingen is beperkt.

Elektrische lift
Of het nu gaat over een particuliere lift in een liftschacht of met een
zelfdragende contructie, de elektrische lift past zich aan aan alle woningtypes,
oud of nieuw. Hij vertegenwoordigt momenteel 90% van de markt voor
particulieren. In tegenstelling tot de lift voor openbare ruimtes, waar de motor
in een aparte lokaal is ondergebracht, kan de motor van de particuliere lift in
de schacht worden ondergebracht om ruimte te besparen.
De functionering van dit type lift is eenvoudig: de opwaartse beweging wordt
uitgevoerd met een elektrische motor. De liftcabine wordt opgehangen aan
metalen kabels en beschikt over contra-gewichten. Voor particulier gebruik zit
het verschil in de motorisatie.
Wat betreft de motorisatie zijn er drie technologiën.

Dus, naargelang de gewenste mogelijkheden voor de installatie en de gewenste
performance, zijn er verschillende modellen beschikbaar. Maar wat de
Technologie van de elektrische liftuitrusting betreft bestaat deze uit een
liftcabine, een contragewicht, een tractie door riemschijf en kabelsysteem
vanuit de cabine naar de ballast. De elektrische lift is respectvol voor het milieu
en kan een hogere bewegingssnelheid hebben. Hij is ook voordeliger dan het
elektrische model.

De plaatsing
De particuliere lift is in zijn moderne uitvoering
een innovatieve oplossing om de verplaatsing
naar hogere verdiepingen te vergemakkelijken
in uw huis.
Hij staat toe te stijgen en te dalen over
meerdere verdiepingen.
De installatie en de dimensies hangen af van de
configuratie van uw woning. Of het nu gaat om
een elektrische of hydraulische lift, men kan
hem binnens- of buitenshuis plaatsen.

Lift voor binnen
De lift voor particuliere laat u toe om volledig te genieten van uw volledige
woonruimte, ook op de verdiepingen, wanneer u minder goed te been bent.
Tussen verschillende modellen die aangeboden worden op de markt, vindt u
steeds een lift die past in uw woonsituatie.
De bijzondere lift is opnieuw ontworpen zodat u ten volle kan profiteren
van uw leefruimte. Er is een ruim aanbod op de markt
zodat er steeds wel een zal passen in uw huis, ongeacht de technische
beperkingen van uw woonruimte en uw eisen in termen van comfort en design.
U kan de installatie van een lift binnenshuis laten uitvoeren op een steunmuur
of met een zelfdragend systeem in een hoek.

Afmetingen
Fabrikanten van liften hebben kabines van verschillende afmetingen in hun
gamma, standaard of op maat.
De meest voorkomende standaardafmetingen zijn de volgende (breedte
× diepte) :
ππ700 × 700 mm ;
ππ800 × 800 mm ;
ππ800 × 1 300 mm ;
ππ1000 × 1 300 mm ;
ππ1100 × 1 400 mm.
Indien geen van deze afmetingen past in uw situatie, kan u kabines op maat
laten maken vanaf 650 mm x 900 mm (voor één persoon). Ook grote
afmetingen voor toegang met een rolstoel zijn mogelijk.
De afmetingen van de kabine bepalen de afmetingen van de liftopening of van
de metalen draagstructuur. De kleinste liften nemen zo een minimale
oppervlakte in van 1,2m² . De hoogte bedraagt meestal rond de 2m, maar op
de hoogste verdieping moet men een hoogte van 2,5m voorzien (voor de
onderdelen die op de kabine geplaatst zijn).
De maximale belasting van de lift hangt af van model tot model. Het maximum
ligt op ongeveer 300kg, wat neerkomt op het gewicht van 4 tot 5 personen.
Dit systeem kan overigens tot de 5e verdieping gaan in minder dan een minuut.

Deuren
De afmetingen van de deuren moeten aangepast zijn aan deze van de kabine
en van de liftopening. Ze kunnen volledig gepersonaliseerd worden naargelang
uw wensen, uw smaken en vereisten. Overigens, een lift voor particulieren
heeft twee deuren. De deur van de kabine en de deur die de liftopening afsluit.
Ze kunnen naargelang uw keuze scharnierend zijn of schuivend. Hun werking is
manueel of automatisch. In het tweede geval openen de deuren zich
automatisch bij het vertrek en de aankomst. Een demper kan geïnstalleerd
worden op de deur om deze zachtjes te laten sluiten en om ongevallen te
vermijden (geknelde ledematen). Ook kan u ervoor kiezen de lift te verlaten
door een deur aan een andere zijde dan de toegangsdeur. Zodus aan de
overzijde van de toegangsdeur of een deur die een hoek van 90° maakt met de
toegangsdeur. De deuren bestaan in hout, glas en metaal (met of zonder
venster). U dient slechts de afwerking te kiezen die voldoet aan uw wensen en
uw leefomgeving.

Bedieningspaneel
Het bedieningspaneel is een essentieel onderdeel dat gepersonaliseerd kan
worden op verschillende manieren. Het bedieningsbord staat toe de op- en
neergaande beweging van de lift te controleren alsook de opening en sluiting
van de deuren.
De configuratie van het bedieningspaneel kan digitaal zijn, vocaal, door continu
druk uit te oefenen. In sommige gevallen is het mogelijk om toetsen met braille
schrift te hebben of een sleutel om het gebruik van de lift te beperken.
Naast de toetsen om de beweging van de lift te controleren beschikt het
bedieningspaneel vaak over een noodstopknop om de lift in geval van
problemen onmiddellijk te stoppen.

Verlichting
De verlichting van de liftkabine kan volledig aan uw wensen aangepast worden.
Meestal wordt de verlichting voorzien door spots die in het plafond geplaatst
zijn en die werken op een lage spanning. Maar het is ook mogelijk om spots de
plaatsen op de verticale panelen of in de hoeken.

Vloerbekleding
De vloer van de lift wordt gemaakt van materialen waar u niet op kan
uitglijden. Het is wel mogelijk de vloer wat betreft materiaal en stijl volledig te
personaliseren : tapijt, vinyl, laminaat, parket, enz. U dient er wel op te letten
dat de vloer best niet te zwaar is i.v.m. het maximale draaggewicht en verbruik.

De opties
Verschillende opties kunnen toegevoegd worden aan een particuliere lift. Denk
aan telefoons en leuningen. Sommige opties zijn er om de veiligheid te
ondersteunen, andere opties kunnen eerder ludiek zijn.

Telefoon
Meer dan een accessoire wordt de installatie van een telefoon in de liftkabine
aangeraden, zelfs verplicht, om uw veiligheid te garanderen en een snelle
interventie mogelijk te maken in het geval van een panne. De telefoon laat toe
om ogenblikkelijk assistentie te bekomen in geval van een panne aan de lift of
bij een stroomstoring.
Direct gekoppeld aan uw telefoonlijn maakt hij het ook mogelijk om een
depannagedient of een andere persoon (buur, familie,…) te verwittigen om u

uit uw hachelijke positie te bevrijden. De telefoon de liftkabine laat dus toe om
een auditief contact te hebben, sommige modellen beschikken ook over een
camera, zodat een visueel contact mogelijk is.
Overigens, meestal is de telefoon standaard in de kabine geïnstalleerd, maar u
kan kiezen uit verschillende uitvoeringen. Een noodtelefoon die in het
bedieningspaneel is geïntegreerd of een andere uitvoering dat eigen is aan het
apparaat.
goed om te weten : de lifttelefoon is meestal rechtstreeks gekoppeld aan uw
telefoonlijn. U kan echter ook een specifiek abonnement bij een andere
operator nemen. Zo kan u bijvoorbeeld gebruik maken van de camera en een
videoconferentie houden.
In geval van een panne maakt de telefoon het mogelijk om een
depannagedienst te contacteren, die de oorzaak van de panne zal opsporen.
Soms is het mogelijk het probleem vanop afstand op te lossen. Indien dit niet
mogelijk is verplaatst een technieker zich tot bij u om u zo snel mogelijk te
depanneren. Indien er geen telefoon in uw lift is geïnstalleerd beschikt u
meestal over een SOS-knop die uw depannagedienst verwittigt.
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Professional vinden dicht bij u
Indien u dit wenst, kan u ons steeds contacteren. Er staan
steeds adviseurs ter beschikking in uw buurt.
U kan altijd bij ons terecht voor advies of een gratis offerte:
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