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COMFORTLIFT MONO

COMFORTLIFT MONO
De traplift op één buis

VOORDELEN VAN DE MONO
99

Dunste monorail (diameter 6 cm)

99

Draagvermogen tot 125 kg

99

Onopvallende buis, laag over uw trap

99

Ideaal langs binnenbocht op smalle & steile trappen

99

Rail kan zowel op de muur als op de trap bevestigd worden

99

Kan in één keer verlengd worden naar de tweede étage

99

Compacte stoel met elegant design

VEILIG UW TRAP BELOPEN
Met de Comfortlift Mono in huis kunnen u en
anderen gewoon uw trap blijven gebruiken.
Uw trapleuning blijft namelijk gewoon zitten en
de brede kant van uw trap blijft helemaal vrij.
Er verandert dus eigenlijk helemaal niets aan
uw trap. Met de Comfortlift Mono kan iedereen de trap veilig op en af.

Steile of smalle trappen, de Comfortlift Mono voegt zich
met gemak naar de meest veeleisende trappen en volgt
onopvallend alle bochten. Daarnaast neemt de rail zo
weinig ruimte in dat uw familieleden of gasten de trap
altijd veilig kunnen gebruiken.

EIGENSCHAPPEN

Doorsnede MONO

Doorsnede MONO

ø 8cm

ø 6cm

vroeger
ware grootte

nu
ware grootte

STAPPENPL AN

VANZELFSPREKEND EN EENVOUDIG TE GEBRUIKEN
Uw Comfortlift werd ontworpen voor uw gebruiksgemak.
Het gebruik ervan is zeer intuïtief en zal spoedig een tweede natuur worden.

STAP 1

STAP 2

STAP 3

U haalt de stoel naar u toe met
de draadloze afstandsbediening.

U klapt de stoel licht en eenvoudig uit.

U neemt plaats op de comfortabele
zitting.

→ VEILIG

→ HANDIG

→ VEILIG

De lift werkt ook bij stroomuitval.

U hoeft zich nooit te bukken. Met één
druk op de knop klapt de voetensteun op
en neer.

U kunt eenvoudig en met één hand de
veiligheidsgordel om doen.

STAPPENPL AN

STAP 4

STAP 5

STAP 6

De stoel komt geruisloos en vloeiend in
beweging.

De stoel vervolgt stil zijn weg naar
boven en stopt vanzelf.

De stoel laat zich weer licht opklappen
en staat keurig aan de kant.

→ HANDIG

→ VEILIG

→ HANDIG

De unieke bediening ligt altijd goed in de
hand en werkt zeer licht.

De lift stopt vanzelf als deze weerstand
voelt. Dat is heel veilig voor handen en
voeten.

De stoel is geheel opklapbaar en gaat
op in uw interieur.

SLIMME OPLOSSINGEN

DE SLIMME OPLOSSINGEN VAN DE MONO
De Mono biedt een aantal slimme oplossingen. Zo kan bovenaan de trap de zitting handmatig of automatisch worden gedraaid, waardoor een veilige afstap mogelijk is. Daarnaast kan
er, naargelang uw wensen en situatie, gekozen worden om de voetensteun al dan niet mee te
draaien in dezelfde richting als de zitting.

Bij de Mono 2000 kiest u voor een zitting die u
manueel (aan de hand van een hendeltje) bedient.
De voetenplank draait boven niet mee met de zitting. U kan de voetenplank wel steeds elektrisch
in- en uitklappen.

De Mono 3000 laat u toe zowel de voetenplank
als zitting elektrisch te bedienen. Ook hier draait
de voetenplank niet mee met de zitting. De zitting
kan bovendien ook beneden wegdraaien.

Bij de Mono 4000 worden zowel de zitting als de
voetenplank elektrisch aangestuurd. Bij dit model
draaien de zitting en voetenplank samen weg. Met
deze traplift kan je tevens achteruit rijden, waardoor steile en smalle trappen geen enkel probleem vormen.

SLIMME OPLOSSINGEN

Korte start

Parkeerbocht onder

Parkeerbocht boven

Incline finish

Mint start

Positie stoel bij mint start

AFMETINGEN

AFMETINGEN

A.

Vloer tot onderkant voetstuk (op een horizontale)

B.

Bovenkant voetstuk tot bovenkant zitting

C.

Bovenkant zitting tot bovenkant armsteun

D.

Bovenkant armsteun tot bovenkant rugleuning

E.

Volledige hoogte

F.

Lengte voetstuk

G.

Voorkant voetstuk tot achterkant stoel

H.

Achterkant stoel tot muur (minimum)

I.

Breedte tussen armsteunen

J.

Volledige breedte

K.

Breedte voetstuk

L.

Breedte toegeplooid

M.

Stijgingshoek

N.

Voorkant korte railstart tot eerste trede (dropstart)*

*Normale start: 395

60
490
195
170
940
325
635
5
450
580
270
360
0-70º
170

585
P. a) 180° bocht op rail midden tot midden (max.) (0°)
392
250
b) 180° bocht op rail midden tot midden typical (40°)
160
c) 180° bocht op rail midden tot midden (min.) (65°)
Q. Minimum draaicirkel van de muur (enkel zitting)
660
R. Grootte bocht op middenlijn
196
S. Zitting tot vloer (op een horizontale)
580
T. Bovenkant voetstuk tot vloer (op een horizontale)
85
U. Bovenkant buis tot vloer (op een horizontale)
165
V. Achterkant stoel (binnenkant) tot muur
100
W. Voorkant buis tot achterkant stoel
160
X. Bovenkant voetstuk tot vloer (op normale start/dropstart) 60
Y. Armsteun tot 1ste trede (dropstart)
510
Z. Diameter van de buis
60
O.

Zitting tot vloer (op een normale start/dropstart)

AF WERKING

BEKLEDING ZIT- EN RUGLEUNING

Grijs
Stof

Bruin
Stof

Rood
Stof

Crème
Stof

Blauw
Kunstleder

Hazelnoot
Kunstleder

Zwart
Kunstleder

Pearl wit
Kunstleder

Taupe
Leer

Kastanjebruin
Leer

LAKWERK

RAL 9001
Crèmewit

RAL 8025
Bleekbruin

Kleuren zijn bij benadering. Kleurafwijkingen onder voorbehoud

REFERENTIE

INSTALL ATIE

INSTALLATIE

We gaan pas weg na een rustige uitleg.

Op de trap geschroefd.

Binnen een halve dag netjes afgerond.

WAAR VIND JE ONS?
(showrooms enkel op afspraak)
BELGIË:
Waregem (showroom):
Mannebeekstraat 3 | B-8790 Waregem
Wemmel (showroom):
Heide 7 | B-1780 Wemmel

KANTOOR
ALPHEN AAN DEN RIJN

Ascelec Orona:
Rue du Bosquet 3 | Z.I. des Plenesses
B-4890 Thimister-Clermont

LUXEMBURG:
Peppange :
Rue de Crauthem 64 | L-3390 Peppange
SHOWROOM
WAREGEM

NEDERLAND:

SHOWROOM
WEMMEL
KANTOOR
THIMISTER-CLERMONT

Alphen aan den rijn :
Curieweg 17 | 2408 BZ Alphen aan den rijn

HOE VIND JE ONS?
KANTOOR
PEPPANGE

Bel gratis voor meer informatie, een offerte
of een afspraak naar: 0800 20 950
Bezoek onze website: www.comfortlift.be

WAAROM KIEZEN VOOR COMFORTLIFT ORONA?
99
99
99
99
99
99
99
99

Meest complete gamma aan trapliften in België
Steeds op maat van uw trap
Meer dan 50 jaar expertise en know-how
Gemotiveerd & gespecialiseerd personeel
Service 24/7
Dicht servicenet: altijd iemand in uw buurt
Betaalbaar in onderhoud & dienst na verkoop
Al jarenlang vertrouwde partner van mutualiteiten,
subsidiërende overheid & andere zorgpartners
99 Vrijblijvende offerte & advies
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BEL GRATIS !
0800 20 950

