
Snel en veilig toegang 
tot uw eerste etage
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   255 kg hefvermogen 

   Tot 4,2 meter hefhoogte 

 Toegang tussen twee verdiepingen

 1 persoons cabine

 Rolstoel of zitting

 Het hele huis weer bereikbaar

Thuis blijven wonen?

Met de EasyHomeLift kan eenvoudig in een bestaande woning een rolstoellift 
worden geplaatst. U hoeft uw rolstoel niet meer te verlaten zoals met de standaard 
traplift. Hierdoor kunt u zich vanuit uw rolstoel zonder hulp over de etage 
verplaatsen. 

WMO

Zit u in een rolstoel en heeft u hulp nodig om thuis te kunnen blijven wonen? Dan 
kunt u vanuit de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) een vergoeding 
aanvragen bij de gemeente.

Waarom kiezen voor de EasyHomeLift

Als leidende fabrikant in “state of the art” lifttechnologie bieden wij een veelzijdig 
programma dat er op gericht is om veilig en eenvoudig in uw leven en in uw huis 
te passen. Wij zijn gespecialiseerd in liftsystemen sinds 1983 en begrijpen daarom 
wat onze klanten nodig hebben en bezig houdt. Onze liften nemen weinig ruimte 
in en bieden ultiem comfort en veiligheid.

Voor vragen of problemen staat ons deskundige serviceteam voor u klaar, waar u 
ook woont.

12 maanden garantie

Onze EasyHomeLift is standaard voorzien van 12 maanden garantie op 
onderdelen en arbeid. In combinatie met een onderhoudscontract is de 
garantie 24 maanden.



Strickledeweg 96 - 3044 EL Rotterdam   T +31(0)88 7865600   E info@easyhomelift.nl   I  www.info@easyhomelift.nl 3

Voordelen van tractieaandrijving

Onze elektrische tractieaandrijving is schoon en milieuvriendelijk. Het 
energieverbruik ligt 56% lager dan bij hydraulische liftsystemen. Pomp, 
liftcilinder, leidingwerk en olievoorraad ontbreken. 

Het ontbreken van hydraulische componenten en vloeistoffen maakt zorgen 
over lekkages of damp overbodig. 

Elektrische tractieaandrijving is maar liefst 19% stiller dan een hydraulische 
aandrijving en maakt een verlengde hefhoogte van 4,2 meter mogelijk, 
waar hydraulische systemen bij 3,6 meter blijven steken.

Volledige vloeroppervlak

Ons elegante ontwerp voegt zich onopvallend naar uw huis. 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.

Standaard eigenschappen / veiligheid

Veel bijzondere eigenschappen zijn “standaard” aanwezig bij de EasyHomeLift 
die daarnaast beschikt over een exceptioneel hoog veiligheidsniveau waarbij 
de wettelijke eisen op vele punten worden overtroffen. De lift is volledig in 
overeenstemming met BS5900 2012 / CE machinerichtlijn. 

De adviseur van 
EasyHomeLift heeft 
ons goed begeleid. 

We zijn verbaasd hoe 
onopvallend de lift 

in het echt is, en wat 
voor groot verschil 
hij maakt voor ons 

dagelijks leven

EasyHomeLift is een handelsmerk van ELSTO Drives & Lifting
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Voorzieningen 
die uniek zijn 

voor onze liften

Standaard 
voorzieningen
• Tractie aandrijving 
• Soft-start stop 
• Ingebouwd diagnose scherm 
• Automatische self-leveling 
• Compacte afmetingen
• Afgewerkt in RAL 7035 
• Afstandsbediening
• Cabine verlichting 
• Verlichte bedieningsknoppen
• Goed uitzicht vanuit de cabine
• Accu gevoede nooddaalinrichting
• CE conform

De belangrijkste  
opties
• Verlengde hefhoogte tot 4, 2 meter 
• Automatische deur
• Telefoon in de cabine
• Diverse handgrepen
• Hefvermogen 300 kg
• Aangepaste uitvoering

Keuzemogelijkheden

Uitvoeringen:
•  Voor rolstoel   
•  Met zitting   
•  Zijmontage 

Zitting opties:   
•  Vast
•  Opklapbaar
•  Leunbank
•  Verstevigde uitvoering

Gemakkelijk toegankelijk door de lage dorpel van 2,5 cm.

Afmetingen:
• In 12 rolstoeluitvoeringen variërend van:    
          
  750 mm t/m 850 mm breed (cabine binnenmaten)   
  1100 mm t/m 1400 mm diep (cabine binnenmaten) 

• Zituitvoering: 542 x 760 mm (bxd, cabine binnenmaat)

EasyHomeLift is een handelsmerk van ELSTO Drives & Lifting


