
thyssenkrupp Encasa

 HE1 Huislift
Welkom comfort 
ook in beperkte ruimtes



Uw leven,
uw huis,

welcome home.
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Uw leven, 
krijgt een nieuwe dimensie

Van kind zijn tot zelf kinderen hebben, van op kot wonen tot een eigen huis inrichten, van 
happy single tot gelukkig getrouwd, u staat ervan versteld hoe snel het allemaal gaat. Elke 
fase van het leven heeft een andere dimensie, met nieuwe noden en verlangens. 
Gaandeweg ontdekt u wat voor u belangrijk is. 

Vanaf een zekere leeftijd geniet een mens van z’n herwonnen vrijheid: de financiële druk is 
minder, de carrière is stabiel, de kinderen vragen minder aandacht, zijn (bijna) de deur uit.  
Het resultaat is: meer tijd en ruimte. Voor uzelf, voor elkaar, voor hobby’s.

Uw huis, 
kijkt uit naar elk vervolg

Uw huis betekent veel voor u: de warmte van een thuis voor u en uw gezin; de ruimte voor 
iedereen individueel om zich te ontplooien. De verwachtingen zijn voor elke bewoner 
verschillend én ze evolueren met de tijd. Flexibiliteit is dus het toverwoord.

Van u, uw partner, uw kinderen, familie, vrienden … van al wie u lief zijn, leven er in uw 
huis herinneringen. U hebt er gelachen, gewerkt, genoten, gespeeld, gelezen, gepraat … 
En u kijkt ernaar uit om dat nog heel lang te doen. Nu en in de jaren die komen.

Welcome home, 
geluk altijd binnen bereik

Uw huis wordt intens ‘beleefd’. De dynamiek van uw gezin laat geen hoekje onbenut.  
Er valt in uw huis steeds van alles te beleven en op alle niveaus. Vooral op de spitsuren  
’s ochtends en ’s avonds is het een drukte van jewelste. U wilt het liefst overal tegelijk zijn. 
En dat kan.

Kleine kinderen werden groot. Grote kinderen zitten op kot of zijn definitief het huis uit. De 
rust is teruggekeerd en met de rust ook de ruimte. U hebt weer plaats om plannen te 
maken en nu mag u daarin de hoofdrol spelen. U bent ondertussen oud genoeg om aan 
uzelf te denken en wijs genoeg om het allemaal verstandig in te richten.
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Naar uw keuze en smaak
De huisliften van thyssenkrupp Encasa zijn een aantrekkelijke 
opwaardering voor ieder huis met verdiepingen. Een 
meerwaarde waarvan u vanaf dag één volop geniet én die ook 
op termijn zijn waarde zal bewijzen. thyssenkrupp Encasa biedt 
3 verschilende modellen aan voor de verschillende behoeften 
van onze klanten. Vooral uw persoonlijke smaak bepaalt de 
keuze, want praktisch en compact zijn onze liften altijd.
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Welkom comfort 
ook in beperkte 
ruimtes 

De HE1 Huislift wordt bij thyssenkrupp Encasa 
ook wel de ‘Butler’ van de huisliften genoemd. 
De naam van deze huislift verklapt namelijk z’n 
grootste voordeel: hij is een welkome hulp 
voor u en het huishouden.

Verbeter de kwaliteit van uw leven en laat de lastige karweien aan 
uw HE1 Huislift over: geen gezeul met boodschappen of buggy’s, 
geen zorgen omtrent trappen, geen onbereikbare ruimtes, … met 
één druk op de knop brengt uw HE1 Huislift alles en iedereen ter 
plaatse, van kelder tot zolder. 

Bovendien hoeft u zich geen zorgen te maken of er in uw huis wel 
plaats is voor een lift. De HE1 Huislift werd namelijk speciaal 
ontwikkeld voor bescheiden ruimtes: een hoek in de kamer 
vrijmaken, volstaat vaak! Als kleinste lift op de markt kunnen wij al 
aan de slag met minder dan 1m2.

De HE1 Huislift heeft een veilig ontwerp dat bestaat uit een 
plateaulift, een schacht en de sturing in één. Juist daarom is de 
installatie eenvoudig en zijn grootschalige bouwkundige 
aanpassingen, zoals een liftput, niet nodig. 

De maximale hoogte die door uw HE1 Huislift kan worden 
overbrugd, bedraagt 13 meter en de snelheid 0,15 m/s. 

De HE1 Huislift is comfortabel en compact, en slaagt er door z’n 
vernuftig design in om tegelijk een luchtig en ruimtelijk gevoel te 
creëren. 
 

HE1 Huislift, welkom comfort ook in beperkte ruimtes 5

Met één druk op de knop brengt 
uw HE1 Huislift alles en iedereen 
ter plaatse, van kelder tot zolder



Hefvermogen 250 kg

Hefhoogte Maximaal 13 meter

Bediening Vasthoudbesturing met drukknoppen

Aandrijving Spindel en directe aandrijfmoer

Standaardplateaugrootte 1080 mm x 805 mm (andere afmetingen beschikbaar)

Doorgang verdiepingsvloer Minimaal 1370 mm x 910 mm

Elektrische aansluiting 230 V 1-fase 50 Hz, 16 A

Putdiepte 50 mm of een oprijneus

Standaardspecificaties

Zelfsluitende draaideuren (elektrisch en mechanisch vergrendeld) 

Deur met groot glazen paneel

Verlichting gemonteerd op de achterwand

Soft start & stop systeem

PCB-computerbesturing

Standaardkleur RAL 9003

Belangrijkste opties

Automatische draaideuren

Dubbele draaideuren 

Sleutelschakelaars

Infrarood bediening

RAL-kleur naar keuze

Glaspanelen in zijwanden

Zelfdragende schacht

Garantie
24 maanden (voor privépersonen) op materialen, indien door thyssenkrupp 
Encasa onderhouden

Dienst-na-verkoop 24 uur per dag, 365 dagen per jaar beschikbaar

Technische 
informatie 
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Twee stopplaatsen

Afmetingen plateau Bevestiging aan muur en vloerPut- / verdiepingsmaat

(afmetingen in mm)Vooraanzicht Zijaanzicht
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thyssenkrupp Encasa Huisliften  

Wat u mag verwachten:

• Uw huislift wordt op maat 
gemaakt en naar uw smaak en 
wensen.

• Uw huislift wordt geïnstalleerd én 
onderhouden door 
gespecialiseerde technici.

• U hebt exact zicht op wat uw 
huislift zal kosten, ook het 
onderhoud ervan.

• U krijgt uitgebreid advies over 
eventuele fiscale aftrek en 
premies.

• U kan altijd (24/24 en 7/7) op ons 
rekenen. 

• U bent zeker van veiligheid en 
comfort, voor nu en later.

Hebben wij u kunnen inspireren?

0800 94 365
U kan steeds bij ons terecht voor 
uitgebreide informatie, goed advies 
en een vrijblijvende offerte op maat.

 

Buchtenstraat 9/302  
9051 Gent 
info@tk-huislift.be 
 
www.tk-huislift.be
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