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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.

een nieUWe norm voor kWaliteitsliften: Qlift
,,Betrouwbaarheid, bedrijfszekerheid en hoge kwaliteit. Dat is waar
het onze klanten om gaat bij hun keuze voor een liftinstallatie,” zegt
Maarten Kat, directeur van Qlift. ,,Daarbij gaan ze uit van een flexibele
partner die ze helpt om de lift te ontwerpen die aansluit bij de sfeer en
uitstraling van het gebouw. In het beslissingsproces geeft onze aanpak
vaak de doorslag: helder communiceren en je afspraken nakomen.
En de prijs-kwaliteitverhouding van onze liften is heel concurrerend.”

Jong en dynamisch
Qlift is in 2006 opgericht door Maarten Kat en Ralph Couwenberg en
is gevestigd in Uitgeest. Beiden hebben hun sporen in de liftbranche al
ruimschoots verdiend. Zo hebben ze een duidelijke visie op de liftbranche
en hun onderneming: ,,We zijn een jong bedrijf met een grote flexibiliteit,”
zegt Ralph Couwenberg. ,,Commerciële en technische expertise houden
we in één hand, waardoor we onze klanten optimaal kunnen adviseren.”
Hij licht zijn antwoord verder toe: ,,We kunnen op alle vlakken meewerken
en meedenken met onze klant. Dat leidt vaak tot slimmere ontwerpen,
snellere productie en een beter en betrouwbaar eindproduct. Maar daar
stopt het niet mee. We ondersteunen onze klanten ook op het gebied van
projectbegeleiding, nazorg en service.”

Inspelen op veranderingen
,,De ‘liftenbranche’ is volop in beweging. Bij Qlift volgen we die ontwikkelingen
op de voet en integreren we nieuwe kwaliteits- en veiligheidseisen direct in
onze producten. Zo waren we als één van de eersten in staat liftinstallaties
te leveren die voldoen aan de gewijzigde eisen voor brandweerliften.
Voortdurend innoveren en inspelen op nieuwe ontwikkelingen, het is een
belangrijk onderdeel van onze bedrijfsfilosofie.”

Breed assortiment
Welk soort lift u ook zoekt, Qlift heeft een passende oplossing voor u.
Wij bieden de volgende liftsystemen aan:

• Qtrac
Met zijn sublieme rijgedrag en hoge stopnauwkeurigheid is de
machinekamerloze Qtrac het paradepaardje van onze productrange.
Standaard is deze tractielift voorzien van een geruisloze gearless
machine. De Qtrac is verkrijgbaar met gereduceerde put en uitloop.

• QHYDRO
Fluisterstil en tegelijk uiterst krachtig: de Qhydro blinkt uit in veelzijdigheid.
Hydraulisch aangedreven kan deze lift naar keuze in uw pand worden
gepositioneerd. De Qhydro is verkrijgbaar met gereduceerde put en uitloop.

• Qcargo
Of u nu de lunch voor uw gasten in de vergaderzaal naar boven wilt
laten brengen of enkele auto’s van verdiepingsvloer wilt laten wisselen:
met de Qcargo heeft u een passende en betaalbare oplossing in huis.
Deze robuuste goederenlift is hydraulisch of elektrisch aangedreven en
biedt optimale bedrijfszekerheid. Qcargo: voor hefvermogens van 50
tot 50.000 kg.

• QWoon
De compacte woonhuislift/platformlift van Qlift heeft een hypermoderne
aandrijving. Deze techniek wordt veel gebruikt in woonhuizen, kantoren
en bedrijfsgebouwen en heeft als voordeel dat er vrijwel geen bouwkundige
aanpassingen benodigd zijn.

Uitstraling en afwerking
Ook op het gebied van uitstraling en afwerking kan Qlift u uitstekend
adviseren. Er zijn verschillende mogelijkheden om aan uw wensen
tegemoet te komen. Allereerst is er de Qbasiscabine. Deze vormt een goed
uitgangspunt voor een stijlvolle afwerking van wanden, vloeren, plafonds,
verlichting en accessoires. Wanneer u meer keuzemogelijkheden wenst,
dan is de Qpluscabine een interessante optie. De meest uitgebreide selectie,
speciale opties en maatwerk vindt u in de Qtopcabine. De mogelijkheden
voor een luxe uitvoering zijn dan bijna eindeloos.

Ook voor maatwerkconcepten
‘Maatwerk’ is bij ons geen loze kreet. Met een afgewogen en doordachte inzet van glas, staal
of schitterend RVS kunnen we uw lift tot een echte blikvanger transformeren. Wilt u een
afwijkend ontwerp voor een liftschacht, of vraagt uw interieur om een heel speciale lift?
We hebben er alles voor in huis.

Soepel verlopende projecten
U kunt Qlift ook inschakelen voor allerhande onderdelen van een project. Van een enkele
constructieve berekening tot aan de gehele uitvoering en begeleiding van een langdurig traject.
Door het persoonlijke contact, korte communicatielijnen en continue ondersteuning, verlopen
die projecten verrassend soepel.

Service en onderhoud
U schaft met een installatie van Qlift niet alleen een betrouwbaar en veilig product aan:
u kunt ook bouwen op onze 24-uursdienst voor het oplossen van storingen. Onze deskundige
monteurs beoordelen bij elke onderhoudsbeurt de liftinstallatie op tal van technische
aspecten en anticiperen waar nodig op het voorkomen van storingen.

Eindeloze mogelijkheden
Voor elke liftvraag heeft Qlift een passend antwoord. Onze ervaring en de uitgebreide keuze
aan materialen staan garant voor een lift met precies de gewenste uitstraling. Neem gerust
de proef op de som en bel ons voor een afspraak of kijk op www.qlift.nl

‘‘Onze liften vormen één geheel met hun omgeving.
Om dat te bereiken is de materiaalkeuze heel belangrijk.
	Die zijn beeld- en sfeerbepalend.’’
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