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Zoekt u een liftbedrijf met technische expertise
en zeer servicegericht?
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HORECALIFTEN



HORECALIFTEN

Schachtconstructie
De schacht is uitgevoerd in gewalst en 
verzinkt staalprofiel en is in delen voor 
gemonteerd.

Cabine
Uitgevoerd in verschillende maten met 
een uitneembaar tussenplateau. De cabine 
is te verkrijgen in gegalvaniseerde uitvoe-
ring en in RVS.

Verdiepingsdeuren
Ook de deuren zijn verkrijgbaar in verschillende 
maten en uiteraard ook in gegalvaniseerd staal 
of RVS te verkrijgen.

Aandrijving
Elektrische motor boven of onder de liftcabine. 
De motor word aangesloten op 380 volt 
krachtstroom, 16 ampère.

Besturing
De besturing is volledig plug-and-play.           Door stek-

kerverbinding wordt alles eenvoudig en snel aange-
sloten. De besturing zorgt ervoor dat de lift op veilig-

heidscontacten reageert  en dat de lift door een haal 
en zend knop naar de juiste verdieping gestuurd kan 

worden.

Storkstraat 3
3905KX Veenendaal

Kantooruren
0318-307400

Bent u op zoek naar een horecalift? Bespreek uw wensen dan eens met de verkoper van 
Multiliften. Wij zijn expert op het gebied van liften. Ons maatwerk brengt uw horecaonderneming 

naar een (letterlijk) hoger niveau. Ons uitgangspunt is altijd het vergemakkelijken van uw bedrijfs-
voering, het versnellen van uw werkzaamheden en het veiliger maken van uw onderneming. Heeft u 

specifieke wensen voor uw horecalift? Neem dan contact met ons op. Vraag een geheel vrijblijvende 
offerte op voor een gedegen horecalift en wij helpen u aan de juiste oplossing.

Dé oplossing voor de horeca
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BASIC HOMELIFT


