
Voordelen van  
een huislift

10

Uw woning blijft toegankelijk voor  
minder mobiele personen.

De aanwezigheid van een lift biedt  
een meerwaarde voor uw woning.

Eenvoudig in gebruik en handig om personen  
en materiaal mee te vervoeren zoals reiskoffers, 
poetsgerief, stofzuiger, rolstoel,…

Beperkt elektriciteitsverbruik, werkt op  
een gewoon stopcontact.
 
 
Bij spanningsuitval gaat de lift automatisch  
naar beneden en opent zijn deur.

Geen afzonderlijke machinekamer nodig.  
(enkel een stuurkastje in de gang, kelder of zolder)

Slechts één dragende muur nodig.

Kan geïnstalleerd worden in bestaande en nieuwe 
woningen, scholen, appartementsgebouwen en du-
plex appartementen, kantoor en magazijn.

 
Deze liften worden altijd op maat gemaakt   
bvb deuren tot 3 zijden zijn mogelijk.
 
 
Beperkt onderhoud en keuring.

Liften De Smet bv
Menenstraat 407
8560 Wevelgem

Tel.: 056 42 28 96
info@liften-de-smet.be
www.liften-de-smet.be

Plaatsen van nieuwe liften

Renovatie bestaande liften
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Een huislift
uw vrijheid, 

onze passie.
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hydro basic 
draaideur

hydro basic 
automatische deur

multi 200
in zelfdragende toren

Multi200 toren 

Multi200 plateau

 kg
afmetingen 

liftkooi br x d 
(cw x cd)

 afmetingen 
schacht br x d 

(sw x sd)

 vrije  
doorgang deur

180 800x900 1180x1100 700

250 800x1250 1180x1450 700

315 900x1400 1280x1600 800

385 1100x1400 1480x1600 800

 kg
afmetingen 

liftkooi br x d 
(cw x cd)

 afmetingen 
schacht br x d 

(sw x sd)

 vrije  
doorgang deur

180 800x900 1270x1150 700

250 800x1250 1270x1500 700

315 900x1400  1420x1650 800

385 1100x1400  1480x1650 800

385 1100x1400 1550x1650 900

 kg
afmetingen 

plateau br x d 
(cw x cd)

 Buiten afmetin-
gen toren br x d 

(sw x sd)

 vrije  
doorgang deur

180 800x900 1190x960 670

320 800x1250 1190x1310 670

400 900x1400  1290x1460 770

400 1070x1485  1460x1540 940

400 1100x1400 1500x1460 900De tabellen zijn voorbeelden, liften zijn altijd maatwerk.

De tabellen zijn voorbeelden, liften zijn altijd maatwerk. De tabellen zijn voorbeelden, liften zijn altijd maatwerk. 
Vloeropening 4cm extra enkel voor montage.

vanaf  
€ 18.500  

excl. BTW

vanaf  
€ 19.900  

excl. BTW

aanbevolen putdiepte: 
150mm; minimum  
putdiepte: 100mm 
 

optioneel:  
zelfdragende 
structuur 
 

optioneel:  
zelfdragende 
structuur 
 

zelfdragende 
structuur 
inbegrepen 
 

max hefhoogte:15m   
5 stopplaatsen   
snelheid 0,15m/s 
 

max hefhoogte:15m   
5 stopplaatsen   
snelheid 0,15m/s 
 

max. hefhoogte: 13m 
6 stopplaatsen 
snelheid: 0.15m/s  
 

uitloophoogte, 
bovenste stopplaats 
tot plafond liftschacht: 
min. 2350mm  

uitloophoogte, 
bovenste stopplaats 
tot plafond liftschacht: 
min. 2450mm  

uitloophoogte, 
bovenste stopplaats 
tot plafond liftschacht: 
2339mm 

aanbevolen putdiepte: 
150mm; minimum  
putdiepte: 100mm 
 

put min. 50mm 
of bovenop 
bestaande vloer 
met opstapje of 
hellend vlak

of of of

of of

of of of

of of of

 laadvermogen laadvermogen laadvermogen

De hydro basic is een uiterst budget vriendelijke hydraulische lift met 
weinig bouwkundige eisen. Zijn functionaliteit start van huislift in een 
residentiële woning tot appartementsgebouw en van kantoorgebouw 

tot bedrijf.

Bij deze lift ervaart u het extra comfort van automatische  
schuifdeuren, in- en uitstappen gaat vlot.

Deze lift biedt de meest gunstige liftoppervlakte ten opzichte van 
plaatsinname aan en kan zowel binnen als buiten geplaatst worden.

vanaf  
€ 21.000 

excl. BTW


