UITVOERINGSMOGELIJKHEDEN
Q BA S I S C A B I N E | Q P LU S C A B I N E | QTO P C A B I N E

vertical sOlutiOns

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.
QLIft: De uItStraLIng DIe u WenSt
In deze brochure treft u uitgebreide informatie aan over de Qbasiscabine, Qpluscabine en de Qtopcabine.
Op aanvraag kan aan bijzondere wensen worden voldaan. Onze liftcabines in vogelvlucht:

QBaSISCaBIne
cabinewanden

vloeren

plafondverlichting

accessoires

• Skinplate in 8 dessins
• Gepoedercoate staalplaat
in primer
• RVS in 4 uitvoeringen
• Halfhoge spiegel
• Wand van glas

• Linoleum in 3 dessins
• Graniet/marmercomposiet
in 3 dessins

• Staalplaat in RAL 9010 met
LED verlichting
• Skinplate met verlichting
in plexiglas
• RVS met verlichting in
plexiglas

• RVS leuning recht
• RVS leuning rond
• Klapbankje

cabinewanden

vloeren

plafondverlichting

accessoires

• Skinplate in 8 dessins
• Gepoedercoate staalplaat
in 9 kleuren
• RVS in 14 uitvoeringen
• Panoprey laminaat in 8 dessins
• Laminaat 8 mm, in 11 dessins
• Halfhoge spiegel
• Wanden van glas

• Linoleum in 8 dessins
• Graniet/marmercomposiet
in 8 dessins

• Staalplaat in RAL 9010 met
LED verlichting
• Skinplate met verlichting
in plexiglas
• RVS met verlichting in plexiglas
• Verlichting in verschillende
conﬁguraties

•
•
•
•
•
•

cabinewanden

vloeren

plafondverlichting

• Skinplate in 10 dessins
• Gepoedercoate staalplaat
in 9 kleuren
• RVS in 15 uitvoeringen
• Panoprey laminaat
in 8 dessins
• Laminaat 8 mm
in 11 dessins
• Halfhoge spiegel, hele spiegelwand of spiegelpanelen
• Wanden van glas

• Linoleum in 11 dessins
• Noppenrubber in 7 kleuren
• Graniet/marmercomposiet
in 8 dessins
• Tranenplaat in 2 uitvoeringen

• Staalplaat in RAL 9010 met
LED verlichting
• Skinplate met verlichting
in plexiglas
• RVS met verlichting in plexiglas
• Staalplaat met verlichting in
opaalglas, wit plastic, licht
chroom of aluminium
• Plafond van opaalglas met
verlichting
• Verlichting in verschillende
conﬁguraties

QPLuSCaBIne
RVS leuning recht
RVS leuning rond
Veiligheidsreling
Noodluik
Luchtverversing
Klapbankje

QtoPCaBIne
accessoires
• RVS leuning recht
• RVS leuning rond
• Aluminium leuning rond
of plat
• Houten leuningen
• Plinten en stootranden in
hout, PVC, RVS en aluminium
• Veiligheidsreling
• Noodluik
• Luchtverversing
• Klapbankje

Heeft u nog vragen?
Met de Qbasiscabine, Qpluscabine en Qtopcabine heeft u 1001
mogelijkheden. Door het grote assortiment materialen is elke gewenste
uitstraling te realiseren. Voor al uw uitvoeringswensen kunt u contact
opnemen met één van onze adviseurs. Of kijk voor meer inspiratie op
www.qlift.nl

Op de volgende pagina’s
treft u uitgebreide
informatie van elke cabine

QBaSISCaBIne: eLKe StIJL IS MogeLIJK
vraagt uw kantoorpand om een stijlvolle uitstraling? een robuuste goederenlift?
Of zoekt u een vriendelijke uitstraling voor een lift in een woontoren? de
mogelijkheden voor de Qbasiscabine zijn zeer uitgebreid, dankzij een
uitgebreid assortiment materialen dat elke gewenste sfeer kan creëren.
overZICHt van De MogeLIJKHeDen van De QBaSISCaBIne
cabinewanden

vloeren

plafondverlichting

accessoires

• Skinplate in 8 dessins
• Gepoedercoate staalplaat
in primer
• RVS in 4 uitvoeringen
• Halfhoge spiegel
• Wand van glas

• Linoleum in 3 dessins
• Graniet/marmercomposiet
in 3 dessins

• Staalplaat in RAL 9010 met
LED verlichting
• Skinplate met verlichting
in plexiglas
• RVS met verlichting in
plexiglas

• RVS leuning recht
• RVS leuning rond
• Klapbankje

WanDen
De cabinewanden van de Qbasiscabine kunnen worden uitgevoerd in Skinplate, als zelfdragende
wanden van gepoedercoate staalplaat of RVS in de volgende uitvoeringen:

SKInPLate

grijs/groen gewolkt
(2-k011)

beige gewolkt
(2-k012)

azuurblauw
gemarmerd (2-k013)

donkerblauw
gemarmerd (2-k014)

rood gemarmerd
(2-k015)

Wit gemarmerd
(2-k016)

Wit gelijnd
(2-k017)

titanium
(2-k018)

rvs leernerf
(2-s002)

rvs linnen
(2-s005)

rvs haarlijn
(2-s012)

rvs spiegel
(2-s016)

rvS

SPIegeL- en gLaZen WanDen
Er zijn vele mogelijkheden voor de uitvoering van een spiegelwand. Er is een special glasconcept
ontwikkeld voor in de liftcabine, waarbij het veiligheidsglas is gevat in een RVS frame. Deze glazen
wand is goed te combineren met een groot aantal cabine-afwerkingen en is eenvoudig te vervangen.

vLoeren
Voor de vloer van de Qbasiscabine wordt gebruik gemaakt van een gespoten stalen frame, dat
met verschillende soorten vloerdelen kan worden bekleed. Natuurlijke ventilatie is daarbij op
elegante wijze geïntegreerd. Naast het gebruik van linoleum is het mogelijk om zeer slijtvast
graniet/marmercomposiet te gebruiken.

LInoLeuM

lichtgrijs
gemarmerd
(2-g010)

antraciet
gemarmerd
(2-g014)

lichtblauw
gemarmerd
(2-g016)

kleur (2-r012)
rocksolid 617

kleur (2-r014)
rocksolid 671

kleur (2-r015)
rocksolid 677

ronde
uitsparingen

ronde spots

rechthoekige
uitsparingen

granIet/ MarMerCoMPoSIet

PLafonDS en verLICHtIng
Het plafond van de Qbasiscabine bestaat uit staalplaat
waarin verschillende verlichtingsmogelijkheden kunnen
worden verwerkt:

aCCeSSoIreS
Er is een ruime keuze op het gebied van accessoires:

• LeunIngen
Leuning geborsteld/gepolijst RVS diameter 40 mm met of zonder
gebogen uiteinde.

• KLaPBanKJe
Geïntegreerd in de cabinewand of gemonteerd op de cabinewand.

• LuCHtververSIng
Het is mogelijk om het cabinedak te voorzien van geforceerde ventilatie.

QPLuSCaBIne: ZoeKt u Meer MogeLIJKHeDen?
de Qpluscabine biedt alle opties van de Qbasiscabine, met aanvullend een
breder aanbod aan materialen en dessins voor wanden, vloeren en plafonds.
Ook zijn er meer accessoires beschikbaar.
overZICHt van De MogeLIJKHeDen van De QPLuSCaBIne
cabinewanden

vloeren

plafondverlichting

accessoires

• Skinplate in 8 dessins
• Gepoedercoate staalplaat
in 9 kleuren
• RVS in 14 uitvoeringen
• Panoprey laminaat in 8 dessins
• Laminaat 8 mm, in 11 dessins
• Halfhoge spiegel
• Wanden van glas

• Linoleum in 8 dessins
• Graniet/marmercomposiet
in 8 dessins

• Staalplaat in RAL 9010 met
LED verlichting
• Skinplate met verlichting
in plexiglas
• RVS met verlichting in plexiglas
• Verlichting in verschillende
conﬁguraties

•
•
•
•
•
•

RVS leuning recht
RVS leuning rond
Veiligheidsreling
Noodluik
Luchtverversing
Klapbankje

CaBIneWanDen
Naast de eerder genoemde mogelijkheden op het gebied van Skinplate en RVS, kunt u de
Qpluscabine ook bestellen met zelfdragende wanden van gepoedercoate staalplaat, in diverse
RVS uitvoeringen en laminaatwanden.

gePoeDerCoate StaaLPLaat In raL KLeuren*
Alle mogelijkheden van de Qbasiscabine
met daaraan toegevoegd:
* ral kleuren die door middel van verschillende technieken worden aangebracht kunnen kleurafwijkingen vertonen.

signaal rood
(ral 3001)

gentiaan blauw
(ral 5010)

ivoor
(ral 1014)

pastel oranje
(ral 2003)

Zilvergrijs
(ral 7001)

poedergrijs
(ral 7037)

grijs
(ral 9002)

aluminium wit
(ral 9006)

rvs leernerf
(2-s001)

rvs ruit klein
(2-s003)

rvs linnen
(2-s004)

rvs canvas
(2-s006)

rvs satijn
(2-s010)

rvs ﬁjn geborsteld
(2-s011)

rvs gegolfd
(2-s013)

rvs frosted
(2-s029)

rvS
Alle mogelijkheden van de
Qbasiscabine met daaraan
toegevoegd:

rvs ruit groot
(2-s007)

rvs ruit groot
(2-s009)

LaMInaat

muro (877)

donker terra
(2-p001)

crème
(2-p002)

leliewit
(2-p003)

babyblauw
(2-p004)

eierschaal
(2-p005)

muisgrijs
(2-p007)

groen
(2-p008)

terra gewolkt
(2-p009)

vertical line (255)

color (463)

color (482)

color (802)

microline (870)

Onda (877)

multirighe (877)

millerighe (880)

crepes-due (1513)

crepes-due (1518)

QPLuSCaBIne
vLoeren
Naast de eerder genoemde mogelijkheden voor linoleum- en composietvloerbedekking in
de Qbasiscabine, is bij de Qpluscabine het aantal varianten uitgebreid met:

LInoLeuM
Alle mogelijkheden van de Qbasiscabine met daaraan toegevoegd:

groen gemarmerd
(2-g011)

terra gemarmerd
(2-g012)

Zwart gemarmerd
(2-g017)

spotted black
(2-g022)

rood gemarmerd
(2-g026)

spotted black
(2-r017)

spotted white ii
(2-r018)

granIet/MarMerCoMPoSIet
Alle mogelijkheden van de Qbasiscabine met daaraan toegevoegd:

spotted white
(2-r011)

spotted blue
(2-r013)

spotted grey
(2-r016)

PLafonDS en verLICHtIng
Voor de Qpluscabine zijn een aantal extra mogelijkheden beschikbaar voor de uitvoering van
plafonds en verlichting. Standaard maken wij gebruik van een Skinplate of RVS systeemplafond.
Deze plafonds hebben met polycarbonaat beklede uitsparingen voor de verlichting.

aCCeSSoIreS
Bij de Qpluscabine is het aantal mogelijke accessoires uitgebreid met:

• LeunIng
Leuning geborsteld/gepolijst RVS diameter 40 mm met of zonder
gebogen uiteinde.

• nooDLuIK
Op het cabinedak kan een noodluik worden gemonteerd met een speciaal
sluitingsmechanisme aan de buitenzijde (volgens de norm EN-81-1/2).

• LuCHtververSIng
Het is mogelijk om het cabinedak te voorzien van geforceerde ventilatie.

QtoPCaBIne: eInDeLooS veeL MogeLIJKHeDen
de Qtopcabine heeft alle mogelijkheden van de Qbasiscabine en Qpluscabine,
met daarnaast een nog bredere assortimentkeuze in wandbekleding,
plafondsystemen, vloerbedekking en accessoires.

overZICHt van De MogeLIJKHeDen van De QtoPCaBIne
cabinewanden
• Skinplate in 10 dessins
• Gepoedercoate staalplaat
in 9 kleuren
• RVS in 15 uitvoeringen
• Panoprey laminaat
in 8 dessins
• Laminaat 8 mm in
11 dessins
• Halfhoge spiegel, hele spiegelwand of spiegelpanelen
• Wanden van glas

vloeren
• Linoleum in 11 dessins
• Noppenrubber in 7 kleuren
• Graniet/marmercomposiet
in 8 dessins
• Tranenplaat in 2 uitvoeringen

plafondverlichting

accessoires

• Staalplaat in RAL 9010 met
LED verlichting
• Skinplate met verlichting
in plexiglas
• RVS met verlichting in plexiglas
• Staalplaat met verlichting in
opaalglas, wit plastic, licht
chroom of aluminium
• Plafond van opaalglas met
verlichting
• Verlichting in verschillende
conﬁguraties

• RVS leuning recht
• RVS leuning rond
• Aluminium leuning rond
of plat
• Houten leuningen
• Plinten en stootranden in
hout, PVC, RVS en aluminium
• Veiligheidsreling
• Noodluik
• Luchtverversing
• Klapbankje

CaBIneWanDen
Naast de eerder genoemde mogelijkheden voor de cabinewanden, is bij de Qtopcabine het
aantal Skinplate dessins en RVS uitvoeringen verder uitgebreid.

SKInPLate
Alle mogelijkheden van de Qbasiscabine en
Qpluscabine met daaraan toegevoegd:
Zandkleur
(2-k002)

beige
(2-k003)

CaBIneWanDen van rvS
Alle mogelijkheden van de Qbasiscabine en
Qpluscabine met daaraan toegevoegd:
rvs gegolfd 1,2 mm
(2-s028)

SPIegeLWanD
Er is een uitgebreide serie mogelijkheden voor de uitvoering van een spiegelwand. Op de
bovenste helft van de cabinewand, voor de gehele wand of op wandpanelen die een deel
van de cabinewand beslaan.

vLoeren
De Qtopcabine biedt naast de eerder genoemde vloermogelijkheden van de Qbasiscabine en
Qpluscabine een uitgebreidere keuze in het aantal linoleum- en noppenrubbervarianten.
Ook tranenplaat is aan het assortiment toegevoegd.

LInoLeuM
Alle mogelijkheden van de
Qbasiscabine en Qpluscabine
met daaraan toegevoegd:

noppenrubber
zwart
(2-g006)

noppenrubber
lichtgrijs
(2-g008)

noppenrubber
middengrijs
(2-g001)

noppenrubber
donkerblauw
(2-g002)

noppenrubber
donkerrood
(2-g004)

noppenrubber
donkergrijs
(2-g005)

noppenrubber
taupe
(2-g009)

linoleum
spotted camel
(2-g020)

linoleum
spotted terra
(2-g021)

linoleum
beige gemarmerd
(2-g027)

tranenplaat
aluminium
(2-g024)

tranenplaat rvs
(2-g025)

vLoeren van tranenPLaat

PLafonDS en verLICHtIng
Het uit robuuste stalen platen gemaakte plafond is een belangrijk onderdeel van de Qtopcabine.
Het kan worden uitgevoerd met verschillende verlichtingssystemen.

aCCeSSoIreS
Uiteraard is ook in de keuze van accessoires veel mogelijk. De leuningen in alle cabines zijn
ontworpen conform EN-81-1/2 en EN81-70 en standaard uitgevoerd in gepolijst roestvast
staal AISI 304. Daarnaast zijn diverse uitvoeringen in hout of aluminium mogelijk. Plinten
en stootranden zijn er in verschillende uitvoeringen: in hout, PVC, RVS of aluminium.
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