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Onze geschiedenis

2020

ELTEC is een bedrijf gespecialiseerd
in de huisliftensector.
Wij zijn gespecialiseerd in
installaties welke architectonische
barrières voorbij gaat.
Onze belangrijkste missie is om
het niveau van technologische
innovatie, comfort en esthetiek van
de systemen te verhogen, door de
totale afmetingen installatietijden
en onderhoudsbehoefte te
minimaliseren.

2018

2002

1994

2008
In 2008 begon Eltec afstand te
nemen van de tradiotionele en
verouderde staalmaterialen.
Eltec begon zelf producten
te ontwikkelen met een
efficienter alluminium materiaal.
Eltec begon met de nieuwe
producten ''Elsa en Elletra''
draaideuren waarvan het
ontwerp lichter is en minder
gevoelig is voor corrosie. Ook
ontwikkelde Eltec de vrijstaande
zelfdragende schachten
van alluminium en glas. Een
pronkstuk van elk project.

2018
2018 werd het jaar waarin de
serie HLB werd gepresenteerd.
Een doorontwikkeling op
de HLD-serie. Een "stille"
installatie met een laag
energieverbruik. Ideaal om
de hydraulische en tractie
systemen te vervangen.

2011

2002
In 2002 behaalde Eltec de
''Marine Certification'' voor
de scheepsvaartsector. De
nieuwe HL-lijn werd geboren,
te beginnen met het HLT-model
en het HLD-model met een
modulaire alluminium cabine.

2011
2011 was het jaar van de
introductie van de HLG Gearless
lift. Eltec was het eerste
itialiaanse bedrijf dat een
huislift ontwikkelde en aanbood
met de technologie van de
grotere commerciele sector.

2008

1994
Eltec is opgericht in 1994.
Ons eerste liftmodel dat
werd ontwikkeld, is speciaal
ontwikkeld zonder een externe
besturing. Dit allesomvattende
systeem met hydraulische
cilinder is uitgbalanceerd
door een tegengewicht en
een compacte cabine. dit
zorgt voor een aanzienlijke
energiebesparing omdat de
motor hierdoor weinig moeite
hoeft te doen om de installatie
in beweging te krijgen.
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Sterke punten
van de HLB-serie
Zeer aanpasbaar/
maatwerk

Beperkte afmetingen
tot 560mm

Afgestemd op de behoeften van elke
klant.

Maximale efficiëntie in minimale
ruimte

Hoogwaardige
kwaliteit

Capaciteit hefvermogen
tot 400KG.

Exclusief ontworpen en gefabriceerd
in Italie.

Betrouwbare producten getest op de
meest veeleisende Europese normen
en standaarden

Praktisch en elegant

Maximaal 3 toegangen
tot cabine beschikbaar

Comfort en stijl zijn essentiele
waarden.

Meer toegangsmogelijkheden voor
maximale aanpassing

A

A

B

Laag energie verbruik

OXNA profielen • Zilveren wanden • Maatwerk vloerbedekking • Plafond 4 SB RVS spots
Console op volledige hoogte • Venus-knoppen • 5 ”blauw display • Leuning d25 + Schuifdeur 2
deuren vol glas RVS sb en transparant glas • Florence wand drukknop paneel

Geavanceerde technologie voor
hoog rendement en laag verbruik.
Standaard: VDI 4707 Deel 1: 2009
Certificaat nr: NL20EPCL1003-588-18
Van 15-06-2020''

C
D
E
F
G
Energielabel A A
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Altijd “next level”
als het aankomt op
design.
1.
Minimale lijnen met
compact ontwerp.

Een compleet Eltec-systeem.
Of het nu gaat om onze
prachtige zelfdragende
schacht, onze strakke
aluminium deuren of onze
volledig aanpasbare cabine,
het resultaat is altijd hetzelfde.
Onze verfijnde lijnen en
deskundige styling van glas en
aluminium die onze systemen
tot de meest elegante oplossing
voor elk project maken.

2.
Aandacht voor details.
3.
Superieure technologie
en veiligheid.

1.

2.

3.

S9E-profielen • Arctisch eiken muren en transparant glas • Vloeren op maat
Glanzend diamanten plafond • Console op volledige hoogte • Venus-knoppen • Blauw
5”-display • Leuning d25 + Elettra S9E deur en transparant glas • Aida bordes drukknop paneel

CABINE
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Cabine
Materiaalconfiguratie en
kleur van de individuele
cabinecomponenten

Profielen cabine
Geanodiseerd

Oxna

S9E

InoxSan

S9LR

INOXSR

Drukknoppen

S9LR profielen • 871 wanden en zilveren spiegel • Marque grijze vloer • Glanzend Diamante
plafond • Console op volledige hoogte • Venus-knoppen • 7 ”TFT-display • Speciale leuning

Drukknoppentableau

Verticaal
drukknoppentableau.
Verticaal COP 1100h

Horizontaal
drukknoppentableau.
Horizontaal COP

CABINE
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OXNA profielen • 1920 Saturno wanden en zilveren spiegel • Calacatta vloer

OXNA profielen • 1920 Saturno wanden en zilveren spiegel • Quadri RVS plafond SB

Plafond

* Alleen verkrijgbaar in het wit.

Vloer
Pvc

Smart Grey
Standaard*

4 inbouwspots

6 inbouwspots

Diamant

Granit Base

Light Smoke

Wheat

Inox SB

Inox Lucido

Black Diamond

Dove Tail

White

Met vierkanten

Granit Advanced

Inox
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Dit is slechts een selectie
van onze meest populaire
afwerkingen.
Eindeloze opties beschikbaar
voor totale persoonlijke
aanpassing.

Marque Grey

Venus Grey

Granit Premium

Dark Blu

Statuario

Calacatta

Carrara

CABINE
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Wanden
Laminaatcoatings

871

421 Glans

Nationale eik

Teak

Arctische eik

Urban Style

Fin Satijn

Saturnus

Tobacco

Venus

Zilver 01

Wit porselein

Melkglas

Satijn

Gerookt

Zilver

Brons

Roestvrij staal
Linnen

Roestvrij staal
2WL

Glas

Transparant

Inox

Roestvrij staal

Spiegel

INOXSR profielen • 421 glanzende wanden • 646 Zwarte diamantvloer
Plafond 6 spots in roestvrij staal sb • Console h1100 • Venus knoppen • 5 ”blauw display met
frame • Leuning d25 • Spiegel 500x1600

Zilver

Brons

Dit is slechts een selectie
van onze meest populaire
afwerkingen.
Eindeloze opties beschikbaar
voor totale persoonlijke
aanpassing.

CABINE
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Deuren

Schuifdeuren

Schuifdeurconfiguratie

Schachtdeuren en cabinedeuren

2-paneels
schuifdeuren

3-paneels
schuifdeuren

Schuifdeur met 2 volledig glazen deuren • RVS sb en transparant glas
Florence wand drukknop paneel

2-paneels
schuifdeuren
big vision

Afwerking

Roestvrij staal

Roestvrij staal
gepolijst

Roestvrij staal
2WL

Roestvrij staal
Linnen

2-paneels
volglazen
schuifdeuren

3-paneels
2-paneels
schuifdeuren big volglazen
schuifdeuren
vision

Dit is slechts een selectie
van onze meest populaire
afwerkingen.
Eindeloze opties beschikbaar
voor totale persoonlijke
aanpassing.

CABINE

Elsa
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Verborgen scharnieren

Volledig aluminium frame

Automatische deurdranger
of automatisch openen en
sluiten met verborgen motor

Volledige maatwerk van
kleuren en glas

Unieke draaideur met
zachte strakke lijnen.

Elsa

Klassieke stalen
deuren zijn ook
beschikbaar

Blanken metalen
paneeldeur*

Metalen deur
met zichtvenster

Kleur White02 • Transparant glas • Dubbel RVS T-handvat

* Optioneel
brandwerend

CABINE

Elettra

by

Verborgen scharnieren

Veiligheidsglas

Automatisch open en sluiten
met verborgen motor

Volledige maatwerk van
kleuren en glas

Het is een dubbele draaideur in
saloonstyle. Door de halfgroote
paneelopening is deze ideaal voor
smalle gangen. Dankzij het strakke
design is het een elegante toevoeging
aan elke woning.

S9E-afwerking • Satijnglas
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Volledig aluminium frame

Elettra

CABINE

Afwerking
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Handgrepen

Kleuren

White 02

Iron Grey

Ral 9005

Geanodiseerd

Oxna

Inox San

S9E

Stop Zilver

Stop Brons

Gerookt

Satijn

Melkglas

Transparant

Handvat in zilver of zwart

Glas

Neem Elsa • Ral 9005
Transparant glas • Zwar T-handvat

Dubbel T-handvat van roestvrij staal

ACCESSOIRES
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Accessoires
Extra accessoires beschikbaar
voor de liftkooi/cabine

Sleutel

Display

Sleutelschakelaar Alarmknop

LCD 5'' blauw

TFT 7''
gekleurd

Intercom

Handmatige
telefoonkiezer

Drukknoppen

Telefoonkiezer
spraak

Spiegel

GSM

GSM

Telefoonkiezer
GSM unit
spraak

Telefoonkiezer
GSM unit
spraak + data

Venus

Giunone

Leuning
* Optie niet
beschikbaar op
glazen wanden

OXNA profielen • Nationale eiken wanden • Lichte rookvloer • Standaard plafond
Console op volledige hoogte • Venus-knoppen, sleutel en handset 5 ”blauw display met frame
Leuning d25 • Spiegel 700X900

Spiegel
700x900

Spiegel
500x1600

Leuning
25mm

Leuning
32mm

Speciale
leuning*

25

Curiestraat 2C
6716AR EDE GLD
NEDERLAND
Tel: +31 318 307400
Email: info@multiliften.nl
www.elteclift.nl

Download de app en configureer uw systeem!

Geautoriseerde Dealer

INOXSR profielen • Zilverkleurige wanden en transparant glas • Maatwerk vloeren
Plafond 4 spots in roestvrij staal sb • Horizontale console • Knoppen juno • Leuning d25

www.elteclift.nl

