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COMFORTLIFT TWO

FUNCTIONALITEIT IN HAAR
MEEST COMPACTE VORM
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CO MF O R T L IF T T WO

COMFORTLIFT TWO
De traplift op twee buizen

Het eerste dat u opvalt, is dat de TWO eigenlijk maar weinig plaats inneemt. De traplift is
compact en toch uitermate degelijk gebouwd. Comfortlift TWO is óók een traplift die gezien
mag worden. De subtiele en tijdloze vormgeving combineert goed met elk interieur.

VOORDELEN VAN DE TWO
99

Ultradunne looprail kan soms (deels) dienst doen als trapleuning

99

Draagvermogen tot 130 kg (optie 150 kg)

99

Toegang trap blijft vrij voor uw medebewoners

99

Uitermate degelijke constructie

99

Past in elk interieur

99

Korte bochten mogelijk, dus minimaal ruimteverlies

99

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

EI G ENS CH A PPEN

TRAPLOPEN BLIJFT MOGELIJK
Bij het ontwerp van de Comfortlift TWO heeft Comfortlift alles in het werk gesteld om de rail
en het stoeltje zo compact mogelijk te houden.
Dit ziet u duidelijk terug: de buizen zijn bijzonder slank en kunnen heel dicht langs de muur
worden aangebracht. Het stoeltje is even compact als comfortabel.
Handig is dat u de bovenbuis in veel gevallen als leuning kunt gebruiken. Daardoor kan iedereen straks nog steeds moeiteloos uw trap op en af.

EI G ENS CH A PPEN

MET GROOT GEMAK DOOR BOCHTEN
Heeft u een smalle trap? Dan zal het u aangenaam verrassen hoe perfect de Comfortlift
TWO langs de buitenbocht loopt. Ook bij de kortste bochten gaat de TWO in één vloeiende
beweging omhoog en omlaag.
De constructie is bijzonder degelijk, zodat u elke keer met een veilig gevoel naar boven of
beneden kunt gaan.

EI G ENS CH A PPEN

DE SLIMME OPLOSSINGEN VAN DE TWO
De TWO biedt een aantal slimme oplossingen. Zo kan bovenaan de trap de zitting handmatig of automatisch (afhankelijk van het model) worden gedraaid, waardoor een veilige afstap mogelijk is.
De TWO is eveneens leverbaar met een automatisch opklapbare voetensteun, voor nog meer gebruiksgemak.

Uw TWO kan ook voorzien worden van parkeerbochten onder- of bovenaan uw trap.

S TA PPENPL A N

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.

Met de handige hendel klapt u
de voetensteun op of neer.

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

S TA PPENPL A N

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.

U draait het zitje eenvoudig en stapt
veilig af.

→ HANDIG

→ VEILIG

→ HANDIG

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

Dankzij de gevoelige randen aan de lift
stopt deze als ze weerstand voelt.

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

A F ME T IN G EN

AFMETINGEN
Afmetingen in mm

A F ME T IN G EN

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 - (56° start)****

O.

Zitting tot vloer (op een normale start/dropstart)

*

Verhoogde stoel met draaizitting
Verhoogde stoel zonder draaizitting
Optie verminderde hoogte (vast):

**
***

Optie elektrisch voetstuk (L = +50 mm):
Optie brede zitting:
Zware belasting tot 150 kg :

55
485
210
170
960
295
625
5
420
570
290
370
0-60º
285
580

605
735
455
365-520
50
52 degrees

530
360
b) 180° bocht op rail midden tot midden typical (40°)
360
c) 180° bocht op rail midden tot midden (min.) (>40°)
Q. a) Minimum draaicirkel van de muur (standard)
695
735
b) Minimum draaicirkel van de muur (Heavy Duty)
R. a) Minimale bocht op middenlijn - ( >40° )
180
265
b) Maximale bocht op middenlijn - (0°)
S. Zitting tot vloer (op een horizontale)
580
T. Bovenkant voetstuk tot vloer (op een horizontale)
95
U. Bovenkant bovenste buis tot vloer (op een horizontale)
350
V. Achterkant stoel (binnenkant) tot muur (op een horizontale) 100
W. Voorkant buis tot achterkant stoel
135
X. Bovenkant voetstuk tot vloer (op normale start / dropstart) 95
Y. Armsteun tot 1ste trede - (56° start)
540
Z. Diameter van de buizen
45
P.

a) 180° bocht op rail midden tot midden (max.) (0°)

SPECI A L S

SPECIALS
Iedere Comfortlift traplift is natuurlijk speciaal op maat gemaakt en voldoet helemaal aan uw wensen.
Er zijn daarnaast een aantal aanpassingen mogelijk aan de lift die wij hier onder uw aandacht willen brengen.
Of het nu voor uw kind is of voor uzelf: de Comfortlift Specials bieden een uitstekende en vooral veilige oplossing!

JUNIOREN

VERGROOT HEFVERMOGEN TOT 150 KG

Bij een traplift voor kinderen staat altijd één eis bovenaan:

Door het gebruik van medicijnen kan het gebeuren dat

hun veiligheid. Bij Comfortlift heeft u de zekerheid dat de

uw gewicht de afgelopen jaren is toegenomen. Ook door

trapliften voor kinderen aan uw strengste eisen beant-

minder beweging kunt u zwaarder zijn geworden. In zo’n

woorden. Voor kinderen van alle leeftijden is er een ideale

geval moet een traplift berekend zijn op andere specifica-

Comfortlift traplift, gebaseerd op één van onze modellen.

ties. Comfortlift ontwikkelde daarom een model tot 150 kg.

De traplift is voorzien van een losse bediening voor de

Het is een traplift die dezelfde voordelen biedt als de TWO

ouders. De maatvoering van het zitgedeelte kan aan de

in standaarduitvoering, maar die berekend is op een ge-

leeftijd worden aangepast.

wicht tot maximaal 150 kg.
Wat deze lift uniek maakt, is dat de maatvoering
precies hetzelfde is. Het enige verschil is de
verbreding van het zitgedeelte.

SPECI A L S

WEERBESTENDIG

HOGERE STOEL

Wilt u ook buiten het gemak van een Comfortlift traplift

Heeft u problemen met uw knie waardoor u uw benen

ervaren? Ook dit is geen probleem. Voor zowel rechte

niet meer volledig kunt buigen? Dan is er een slimme op-

als gebogen trappen is er een Comfortlift. Bij gebogen

lossing van Comfortlift: een lift die u gedeeltelijk staand

trappen is alleen de rail weerbestendig, de stoel heeft

kunt gebruiken, zodat u niet de noodzaak heeft om uw

dan wel een droge plek nodig. Dankzij het compacte

knieën te buigen. U ‘leunt’ als het ware op uw benen en zit

ontwerp vormen deze buitenliften geen enkele belem-

op een hoog vlak. Deze lift is bovendien ideaal voor grote

mering voor uw medebewoners. Veiligheid, comfort en

mensen die over een heel smalle trap beschikken.

stabiliteit staan op hetzelfde hoge niveau als bij de trapliften voor binnengebruik.

A F W ER K IN G

AFWERKING
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.

INS TA L L AT IE

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

