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LIFTBREEDTE LIFTDIEPTE PLATFORMBREEDTE PLATFORMDIEPTE

1362 mm 1520 mm 1000 mm 1467 mm

1462 mm 1520 mm 1100 mm 1467 mm

BUITENLIFT
Alle verdiepingen eenvoudig toegankelijk, zowel binnen als buiten

Wanneer een lift gewenst is maar er binnen geen ruimte is, dan kan de buitenlift toch voor optimale toegankelijkheid 

zorgen. De weerbestendige buitenlift geeft u op een comfortabele manier toegang tot alle verdiepingen. Standaard is de 

buitenlift rolstoeltoegankelijk en voorzien van een soft start-stop systeem, 400V frequentie geregeld. 

In de meeste gevallen wordt de buitenlift tegen de buitengevel aan geplaatst. Een bouwkundige of gemetselde schacht, 

waarin de lift gemonteerd wordt, is niet noodzakelijk maar wel mogelijk.

De buitenlift is gemaakt van hoge kwaliteit staal en geanodiseerd aluminium en dus speciaal ontworpen voor 

verschillende weersomstandigheden. Het geanodiseerde aluminium zorgt voor corrosiebescherming waardoor 

de weersomstandigheden geen effect hebben op de levensduur van de lift, zo functioneert de lift binnen een  

temperatuurbereik van ongeveer -10° tot +30° Celsius. Voor extremere klimaten bieden wij verschillende opties en 

oplossingen voor temperatuurbeheersing aan.

Ons modulaire systeem versnelt de installatie en minimaliseert de impact op uw gebouw, zo is de buitenlift al binnen 3-4 

dagen geïnstalleerd. 

Maatvoeringen

De liftbreedte en diepte geven de uitwendige maatvoeringen van de lift aan. De platformbreedte en diepte laten zien wat 

uw daadwerkelijke platformafmeting zal zijn. Voor specifieke bouwkundige sparingsmaten, welke afhankelijk zijn van de 

deurposities, kunt u contact opnemen voor een advies op maat.



Weerbestendige haalknoppen

Aluminium, weerbestendige IP55 haalknoppen voorzien 

van een rubberen rand, welke de elektronische delen 

beschermen tegen vocht.

Om weerstand te bieden tegen het regenachtige klimaat 

waar we in leven zijn de glazen schachtpanelen van de lift 

geseald door middel van een rubberen rand. Dit dicht de 

schacht af tegen water en vermindert condens in de lift.

Standaard is de schacht voorzien van dichte 

sandwichpanelen, glazen panelen zijn optioneel toe te 

voegen.

Schachtafwerking
Geen popnagels zichtbaar in de schacht. Het hoekprofiel 
is voorzien van een afdekstrip waardoor er een strakke 
schachtafwerking ontstaat zonder popnagels. 

Beschermd tegen overstroming

Het elektrische compartiment is 20 cm boven de 

grond geplaatst waardoor deze beschermd is tegen 

overstromingen.

Waterdichte schacht
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Deurluifel in plexiglas

Heeft een luxe en elegante uitstraling en beschermt uw in- 

en uitgang tegen regen en lichte sneeuwval.

AL6-deur - optioneel

Gemaakt van geanodiseerd aluminium, voorzien van 

een geïntegreerde handgreep en een glasvenster van 

825x1998mm groot. 

Deurluifel in staal

De stalen deurluifel is zeer stevig en biedt u een 

betrouwbare bescherming tegen regen en sneeuwval.

AL5-deur

Standaard deur van geanodiseerd aluminium, voorzien 

van een glasvenster van ca. 775 x 1835 mm groot. De 

handgreep is geïntegreerd in het deurblad. 

Bodemframe

Het bodemframe is gemaakt van gegalvaniseerd staal en 

wordt standaard geleverd in RAL9007. Het bodemframe en 

het platform zijn voorzien van een anticorrosie coating.

Schachtdak

Het dak van de buitenlift is speciaal ontworpen tegen 

regen en sneeuwval (3kN/m², snow zone 3). De helling 

van het dak is in 3 richtingen te plaatsen waardoor u zelf 

kunt kiezen in welke richting het water afgevoerd dient te 

worden.

Om de lift aan uw pand te bevestigen is het mogelijk uw 

dak te voorzien van bevestigingspunten, welke aan 3 zijden 

geplaatst kunnen worden.



Waterafvoer
De waterafvoer zorgt ervoor dat het regenwater van de lift 
weggevoerd wordt en niet in de lift loopt.

Airconditioning aansluiting
Lift voorzien van een connectiebox waardoor 
airconditioning kan worden geïnstalleerd.

Voorbereiding voor goot & regenpijp
Een goot en een regenpijp aan het dak voeren het regenwater 
af waardoor het niet langs de schacht naar beneden loopt.

Verwarmingsopties
Verwarmingselementen in de deuren en een luchtverwarmer 
in de machinekamer beschermen de elektronische onderdelen 
tegen lage temperaturen.

Plexiglas luifel met LED verlichting
Het toevoegen van LED verlichting is niet alleen sfeervol 
maar ook praktisch. Zo kunt u ook ‘s avonds veilig gebruik 
maken van de lift. 

Veiligheidslijst met LED verlichting
Het is mogelijk de veiligheidslijst op het platform te voorzien 
van een LED strip. Hierdoor creëert u een luxe lichteffect en 
wordt de schacht beter verlicht.

Het flexibele ontwerp van de buitenlift is eenvoudig aan te passen naar wens. Er zijn verschillende opties beschikbaar voor 

temperatuurregeling en klimaatbeheersing, maar ook het ontwerp van uw lift is aan te passen. Kies uit 300 RAL kleuren of een 

kleur uit de premium collectie. Zo is de lift niet alleen geschikt voor alle weersomstandigheden, maar sluit het ontwerp ook aan 

bij de architectonische stijl van uw pand.
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