


CareLife Trapliften B.V. is dé specialist in rechte trapliften. Wij kunnen u de beste prijs-
kwaliteit leveren voor dit type lift. Indien u een rechte trap heeft, bent u bij ons aan het 
goede adres. Door deze specialisatie leveren wij geen trapliften voor een gebogen trap.

Veel mensen willen graag in hun eigen huis blijven wonen, maar gebrek aan mobiliteit 
kan het erg moeilijk maken de trap te beklimmen. Sinds vele jaren wordt de CareLife 
Traplift gefabriceerd en wereldwijd in duizenden huizen geïnstalleerd.

Deze veilige, betrouwbare en gemakkelijk te gebruiken traplift biedt oplossingen met 
betrekking tot mobiliteit en toegankelijkheid voor de moeilijkheden die onze klanten, 
zowel jong als oud, dagelijks meemaken.

Mocht u vragen hebben, bel 0493-841853 of stuur een e-mail naar info@carelife.nl 
Wij helpen u graag.

Wilt u de CareLife Traplift uitproberen? U bent van harte welkom in onze showroom om 
onze demolift uit te proberen!

Showroom:
CareLIfe Zorgcomfort
Vlierdenseweg 236
5756 PE Vlierden

  CareLIfe Zorgcomfort, 400 m2 zorgprodukten. 

www.carelife.nl



De CareLife Traplift draait, en kan in een positie worden 
vergrendeld, wat het op- en afstappen van de traplift 
gemakkelijk en veilig maakt. De traplift komt niet in 
beweging, tenzij de stoel in de juiste ritpositie is gezet.

Standaard is de CareLift Traplift voorzien van 
een veligheidsgordel!

Draaistoel met vergrendeling

Er zijn 5 oppervlaktes/randen, die de lift stoppen 
wanneer ze in aanraking komen met een obstakel op 
de trap. Deze zijn gesitueerd rondom de voetensteun 
en aan de boven- en onderkant van het onderstel.

Standaard is de CareLift Traplift voorzien van diverse 
veiligheidssensoren. Een veilig gevoel!

Veiligheid van onze traplift

Het onderstel van de traplift is voorzien van
een digitaal beeldscherm, dat aantoont wanneer 
de lift in de normale positie is. Ook levert het beeld-
scherm waardevolle diagnostische informatie wanneer 
een eventueel defect zich voordoet.

Hierdoor kunnen wij u snel helpen bij mogelijke proble-
men.

Meest geavanceerde lift

Stoelliften kunnen uitgerust worden met een veilig-
heidsgordel of een extra veilig 3 punts schouderharnas.

Veiligheid boven alles!

Veiligheidsgordels



• Top kwaliteit geavanceerde traplift
• Zeer gebruiksvriendelijk
• Comfort in huis
• Blijft werkzaam, zelfs bij stroomuitval, dankzij 
 de ingebouwde accu
• Vloeiende start, vloeiende stop
• Vergrendelbare isolatieschakelaar
• Draaibare stoel
• Gemakkelijk schoon te maken
• Onderhoudsvrije batterijen
• Makkelijk te bedienen door een joystick
• Zowel te bedienen met uw linker- als rechterhand
• Infra rode afstandsbediening (2 stuks)
• Digitaal beeldscherm
• Opklapbare stoel en voetensteun  
 voor vrije doorgang
• Veiligheid door sensoren
• Elektronische en mechanische 
 remsystemen
• Bijna geruisloos in beweging
• Geschikt voor mensen tot 127 kg
• Laag energieverbruik
• Duidelijke Nederlandse handleiding
• Uitgebreide voorlichting
• Snelle en schone montage
• Snelle levering!

De voordelen van onze gepatenteerde traplift

De afstandsbediening

CareLife Trapliften worden bediend door, óf een mecha-
nische ‘joystick’ gemonteerd op de armsteun, óf door 
middel van een infrarood afstandsbediening, die alle twee 
geleverd worden bij de traplift. De mechanische bediening 
is sterker dan de afstandsbediening. 
De afstandsbedieningen zijn ideaal als er twee gebruikers 
in het huis wonen, zodat de lift kan worden gezonden of 
gehaald. Het draadloze design betekent dat er geen lastige 
kabelverbindingen of besturingsstations nodig zijn.

Standaard worden er gratis twee afstandsbedieningen 
meegeleverd!



 

 

 

Dimensies          mm          

Breedte buitenkant armleuningen

Breedte binnenkant armleuningen

Breedte rugleuning

Diepte van de stoel

Bovenkant voetensteun tot stoel

Vereiste ruimte onderaan de trap

Breedte muur tot stoel

Totale hoogte van de stoel

Totale hoogte

Voetensteun oppervlakte tot vloer

Gehele diepte (voetsteun opgevouwen)

Gehele diepte (voetensteun uitgeklapt)
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1 Beklede stoel.

2 Makkelijk te gebruiken besturing.

3 Stevige veiligheidsriem.

4 Door opvouwbare armsteunen, voetensteun 
en zitting, een makkelijke toegang tot de trap. 

5 Draaibare stoel- het is niet nodig het lichaam
te draaien om de lift op of af te gaan. 

6 Vergrendelbare aan/uit schakelaar voorkomt
gebruik door anderen (bijv. kinderen).

7 Diagnostisch digitaal display informeert
de gebruiker over de status van de lift.

8 Vijf veiligheidssensoren op de voetensteun
en het onderstel stoppen de lift automatisch,
wanneer ze in aanraking komen met een obstakel. 

9 Handmatige afstandsbedieningen maken het
mogelijk voor de gebruiker de lift te ‘halen’ of 
te ‘zenden’. 

Motorkracht 0.25KW

Rijsnelheid Niet hoger dan 0.15 m/s

Rijmethode Heugel en tandwiel

Motordraaikoppel vermogen 108Nm

Energievoorziening 24V DC (batterijen)

Maximum capaciteit  127kg

Rail materiaal Geëxtrudeerd aluminium

Netstroom voorziening  220V, 50Hz Oplader

Specificaties
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Perch traplift - ideaal voor gebruikers die moeite hebben met het buigen van de 
knieën. De lift is uitgerust met een steungreep voor extra veiligheid.

Zit/Staan traplift - dit model combineert de eigenschappen van de perch lift met 
de standaard lift, zodat gebruikers ervoor kunnen kiezen om te zitten of te staan.

Opklapbare rail - voor wanneer een standaard rail een obstakel veroorzaakt voor 
een deur aan de onderkant van de trap.

Buiten traplift - volledig weerbestendig voor buitenshuis gebruik. 

Ook verkrijgbaar

Buitentraplift



Standaard wordt onze traplift zeer compleet geleverd. 
Daarnaast zijn onze liften uit te voeren met extra opties:

Het lagere gedeelte van de rail kan opgeklapt worden, 
wanneer het niet in gebruik is. Hierdoor wordt een betere 
toegang gecreëerd aan het voeteinde van de trap. Dit kan 
zeer nuttig zijn wanneer er bijvoorbeeld aan het einde van 
de trap een deur is, waar een vaste rail in de weg zou zitten.

Opklaprail   ¤ 495,-  

Deze aanvulling maakt het de gebruiker(s) van de traplift 
mogelijk om te kiezen of ze de trap willen beklimmen/af-
dalen, zittend of staand op de voetensteun, terwijl ze zich 
vasthouden aan een stevige, veilige stang voor stabiliteit. 
Het zit en staan frame is ook ideaal wanneer er meerdere 
gebruikers zijn, met verschillende lichamelijke problemen 
en voor mensen die problemen hebben met het buigen 
van de knieën.

Staan beugel   ¤ 199,-  

Opklaprail

Staan beugel



Neem een kijkje in onze showroom in Vlierden, Veenendaal 

of Antwerpen, of bezoek onze website!

Showroom Vlierden:

CareLife.nl
Vlierdenseweg 236

5756 PE Vlierden

T +31 (0)493-84 18 53

E info@SuperSauna.nl

Showroom Veenendaal:

CareLife.nl
Patrimoniumlaan 38

3904 AE Veenendaal

T +31 (0) 318-78 50 39

E info@SuperSauna.nl

Toonzaal Antwerpen:

CareLife.be
Paardenmarkt 10

2000 Antwerpen

T +32 (0) 3227 0307

E info@SuperSauna.nl

Groot assortiment

zorgproducten in

de showrooms!

Antwerpen

Vlierden

Veenendaal

Voor alle informatie over onze zorgproducten!

De grootste keuze 
in zorgcomfort!


