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Qwoon standaard: een woonhuislift met liftschacht

Qwoon: Platformliften en hefPlateaus van niveau
Steeds vaker plaatsen architecten en aannemers onze platformliften in kantoren, appartementen, scholen, hotels, 

restaurants, fabrieken, publieke gebouwen en woningen. En dat is niet zo verwonderlijk, want deze woonhuisliften 

blinken uit door de combinatie van eenvoudige installatie - er zijn geen ingrijpende wijzigingen in bestaande bouw 

nodig - en esthetiek. 

Qwoon mini: een woonhuislift voor kleine ruimtes

• Hefhoogte tot 13 meter.

• Stopplaatsen aan drie zijden mogelijk.

• Hefvermogen tot 400 kg.

De Qwoon standaard wordt inclusief complete liftschacht geleverd en is 

ontwikkeld met het oog op eenvoudig gebruik. Het veiligheidsaspect heeft in  

deze lift maximale aandacht gekregen: de randen van het platform hebben een 

flexibel veiligheidsframe. Wanneer dit frame wordt aangeraakt, stopt de lift 

onmiddellijk. De snelheid van de lift is gelimiteerd en er wordt een vasthoud-

besturing toegepast. Daarnaast is de lift uitgerust met een noodstop en alarm. 

De installatie van de lift is erg eenvoudig en de onderhoudskosten zijn laag. De 

lift kan direct op de vloer worden gemonteerd; het maken van een aparte liftput 

is dus niet nodig. 

• Hefhoogte tot 13 meter.

• Stopplaatsen aan meerdere zijden mogelijk.

• Hefvermogen 300 kg.

Deze zeer compacte lift is toepasbaar voor hefhoogten tot 13 meter. De 

schacht bestaat uit stalen of glazen panelen. Deze eenvoudige en veilige 

installatie kan gemakkelijk worden geïnstalleerd zonder bouwkundige 

aanpassingen en kan worden gekoppeld aan een centrale alarminstallatie.  

Er zijn verschillende opties mogelijk in de uitvoering. 

wat verwacht u van een liftenfirma?
Als u op zoek bent naar een lift voor een woontoren, bedrijf of appartement, 
gaat u niet over één nacht ijs. Dan wilt u alles weten over bedrijfszekerheid, 
betrouwbaarheid en kwaliteit. Wij helpen u graag met het realiseren van uw 
wensen. Door allereerst goed te luisteren, om daarna, met oog voor het 
kleinste detail, tot een voorstel te komen. Een liftplan dat optimaal aansluit 
bij interieur en gewenste uitstraling. De ervaring heeft geleerd dat dát een 
werkwijze is die onze klanten aanspreekt. Klanttevredenheid van het hoogste 
niveau: daarvoor steken wij graag onze handen uit de mouwen.



• Glazen liftschacht.

• Brandwerende deuren.

• Toegangen aan 3 zijden mogelijk.

• Automatische deuropeners.

• Diverse typen schachtplafonds.

• Automatische spreek-/luisterverbinding.

• Brandmeldbesturing: bij brand rijdt het platform naar een bepaalde verdieping.

Al onze platformliften zijn ontwikkeld, getest en goedgekeurd volgens de machinerichtlijn en voldoen 

aan alle Europese standaarden. Wij helpen u graag aan een passende platformlift die geheel aan uw 

wensen voldoet. Kijk voor meer informatie op www.qlift.nl

Qwoon hef: een Praktisch hefPlateau voor binnen en buiten

extra oPties, afhankelijk van het gekozen model

• Hefhoogte tot 3 meter.

• Stopplaatsen aan drie zijden mogelijk.

• Hefvermogen tot 300 kg.

Hoewel dit hefplateau is ontworpen om buiten toegepast te worden, kan 

de lift uiteraard ook binnenshuis worden geïnstalleerd. Een liftput is bij 

deze installatie niet nodig. Bij een open platformlift is veiligheid extra 

belangrijk. Om beknelling te voorkomen wanneer de lift wordt gebruikt, is 

de onderzijde van het platform uitgerust met een contactplaat. Deze stopt 

de lift onmiddellijk bij contact met een voorwerp. Het hefplateau is snel 

te installeren, zeer betrouwbaar en eenvoudig te bedienen. 

Qwoon sPecial: een lift voor het zwaardere werk
• Hefhoogte tot 13 meter.

• Stopplaatsen aan drie zijden mogelijk.

• Hefvermogen tot 1000 kg.

Favoriet bij architecten en ingenieurs vanwege zijn degelijke constructie:  

de Qwoon special. Van productie tot installatie, de Qwoon special is volledig 

flexibel. Door toepassing van elegante displays en eenvoudige besturing die 

in de schacht zijn geïntegreerd, is de lift ook voor mindervaliden of visueel 

gehandicapten eenvoudig te gebruiken. De Qwoon special platformlift wordt 

geleverd inclusief schacht, in de door u gekozen RAL kleur, met glazen 

of RVS afwerking of met brandwerende schachtpanelen. Daardoor is de 

installatie eenvoudig en kan de lift snel geplaatst worden: grote bouwkundige 

aanpassingen of een machinekamer zijn niet nodig. 
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