Brengt uw huis op een
hoger niveau

Voeg een stukje
luxe toe dat past
bij uw levensstijl
Met de MijnLift beschikt u over een exclusieve
liftoplossing voor woningtoegankelijkheid

Lift op de begane grond

Verplaats u in stijl en
gemak in onze elegante thuislift,
en geniet van uw hele huis
nu en in de toekomst.
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Lift op weg naar boven

Lift op de verdieping

Uitgevoerd met grote transparante
panelen in een elegant frame en LED
plafondverlichting. De MijnLift kan in
meerdere kleuren geleverd worden en
is een verrijking voor welk huis dan ook.

Om in vele type huizen te passen is
de MijnLift verkrijgbaar in verschillende
platformgroottes met een hefhoogte tot
4,2 meter. Eén van de hoogste in de
markt.

Soepel en geruisloos worden
verdiepingen met elkaar verbonden,
met op beide verdiepingen een
bedieningspaneel. De lift is voorzien van
het nieuwe Intelligent Logic Diagnostic
System, dat het gebruik van de lift
eenvoudig en betrouwbaar maakt.

De twee verticale geleiders nabij
de wand betekenen niet alleen
minder installatiewerk, maar ook
dat de volledige vloeroppervlakte ter
beschikking staat als de lift op de
andere verdieping is geparkeerd.

Dit inventieve digitale besturingssysteem zorgt niet alleen voor het
aansturen van de lift, maar laat ook de
positie en status van de lift zien. De
ingebouwde diagnosefunctie lost veelal
automatisch mogelijke problemen
op, of laat een foutcode zien voor
telefonische ondersteuning door ons
serviceteam.

Geproduceerd volgens de hoogste
veiligheidseisen en met een breed
programma aan optionele extra’s.
Waarom de trap nemen,
als het ook gemakkelijk kan?
MijnLift is een handelsmerk
van ELSTO Drives & Lifting
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Programma
met extra’s om
het helemaal “uw”
lift te maken
Geniet van de voordelen
van tractieaandrijving

Intelligent ontwerp als
uitgangspunt

De MijnLift tractieaandrijving zorgt voor
de meest comfortabele verplaatsing, en
biedt een reeks voordelen bij installatie
en gebruik.

Eenvoudige montage en gebruik.
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Hogere snelheid (optioneel)
Soft-start stop
Stille werking
Geheel op zichzelf staand systeem
Kleiner installatieoppervlak
Grote hefhoogte
255 kilo hefvermogen
Nooddaalsysteem
Lage gebruikskosten
Milieuvriendelijk
Geen hydrauliek olie / damp

• Snelle installatie			
Schoon en eenvoudig 		
in minder dan twee dagen
• Minimale inbouwwerkzaamheden
Geen muurbevestiging, 		
geen liftschacht en geen liftput
• Gecertificeerd en veilig		
Veiligheidssensoren/randen,		
Automatische uitlijnfunctie 		
voor ongelijke vloeren,		
BS5900:2012 conform /		
CE machinerichtlijn
• Eenvoudig in het gebruik		
Diagnostische berichten, 		
draadloze afstandsbesturing
• Hedendaags ontwerp		
Elegant frame met 			
grote transparante panelen 		
en LED verlichting
• Gemakkelijk toegankelijk 		
Lage dorpel van 2,5 cm
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7” LCD scherm

De lift die past bij
uw huis

Uw interieur,
uw ontwerp

Verkrijgbaar in drie groottes. Aan u de
keus welke uitvoering het best bij uw
eisen en uw huis past.

Maak een keus uit de optionele
afwerkingen en voorzieningen om
de MijnLift op uw smaak en stijl af te
stemmen.

•
•
•
•

Eénpersoons uitvoering
Tweepersoons uitvoering
Rolstoeluitvoering
1,8, 1,9 of 2,0 meter cabinehoogte

Keuze uit 3 liftgroottes
1

542 x 750

2

850 x 750

3

850 x 1250

•
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Leuning met liftbediening

RAL kleuren naar keuze
Sfeerverlichting
7” LCD scherm in de lift
Telefoon in de lift
Leuning met liftbediening
Opklapbare stoel
Automatische deur
Autodialer voor de telefoon
Bluetooth bediening met app

De MijnLift kan in iedere kamer
worden geplaatst.
In de cabine lifttelefoon

We houden
van onze
stijlvolle lift.
De service was
uitstekend en
de lift past
perfect bij onze
inrichting.
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Opklapbare stoel
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