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Cabinelift
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Met een steeds ouder wordende 
bevolking en een groeiend 
verlangen naar meer luxe en 
comfort, past de Cabinelift perfect 
in het hedendaagse tijdperk. 
Of het nu als transportmiddel 
dienst doet, om goederen en 
personen moeiteloos naar een 
andere verdieping te brengen, of 
puur omdat het esthetisch is. De 
Cabinelift is aan een sterke opmars 
bezig. Tegenwoordig komen er zelfs 
amper verbouwingswerkzaamheden 
aan te pas en ook het geluidsniveau 
is vrijwel verwaarloosbaar. De 
technologie staat niet stil en de 
innovaties in Cabineliften zijn daar 
een schoolvoorbeeld van. Loop de 
brochure door, en stel uw eigen 
Cabinelift samen!

Voorwoord 

Basis Cabinelift
Panorama glas
Deur: RAL 7037
Wanden: PPS10
Vloer: PVC Grijs



Enkele referentiesVoorwoord 



Wanden & deuren 
standaard afwerking

A4 A13 G1

B13 N1 F12PPS

PPS10 PPS11 PPS12

Een uiterst veelzijdige Cabinelift 
gekenmerkt door comfort en 
flexibiliteit. U kunt kiezen uit een 
standaard of een optionele afwerking.

A32PP N3PP



Wanden & deuren
optionele houtlook afwerking

Bij Kroon Liften maken we uw 
liftcabine volledig op maat. De lift 
en de cabine worden ontworpen op 
basis van uw wensen. De basislijn 
van Kroon Liften is doeltreffend en 
degelijk. Een roestvrijstalen, een 
houtlook  of toch een custom made 
cabineafwerking voor speciale 
projecten waarin de lift opgenomen 
wordt in de omgeving, behoren tot 
de mogelijkheden. We adviseren u 
graag over welke uitvoeringen er 
mogelijk zijn. Daarnaast is de cabine 
in elke RAL-kleur leverbaar.

1612 | TEAK 656 | Rovere GRIJS

388 | Douglas ICE 385 | Douglas BLANK

381 | Douglas VANILLE 387 | Douglas WARM

Glas

Geborsteld RVS

Of kies voor uw eigen design. 
Laat uw cabine wrappen!
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Wanden & deuren 
optionele structuur afwerking

Crème Februari Grijs

Ivoor Oxide 2 Oxide 3

Quartz 2 9006 9005

Naast de basis skinplate en houtlook 
afwerkingen kunnen wij uw cabine 
ook voorzien van een structuur finish 
(poedercoating). U heeft keuze uit 10 
verschillende kleuren. 

Textiel
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Vloeren 
pvc

WIT

GRIJS

ZAND

BLAUW

ZWART

Naast  de vijf standaard antislip 
vloeren kunt u ook kiezen uit een 
granieten vloer. Om de lift af te 
stemmen op de ruimte waarin 
deze zich bevindt, bieden we u de 
mogelijkheid om de vloer door te 
leggen tot in de lift. De maximale 
vloerdikte van uw eigen vloer mag 
20 mm zijn. 

Of kies voor uw eigen design, 
leg uw bestaande vloer door in de lift!



Gaat uw keuze uit naar onze volledig 
automatische schuifdeuren? Dan 
heeft u de mogelijkheid om deze 
met óf zonder glas te laten plaatsen. 
Daarnaast zijn de deuren leverbaar 
in iedere gewenste RAL-kleur of 
geborsteld RVS. Onze draaideuren 
zijn leverbaar in diverse afmetingen 
en uitvoeringen. Daarnaast zijn 
ze standaard uitgevoerd met 
een infrarode cabinebeveiliging. 
Optioneel kunt u kiezen voor 
brandwerend, tot 120 minuten, 
tochtwerend of automatisch openen 
en sluiten van de deuren.

Deurtype
schuif- of draaideuren

Infrarood gordijn
in de cabine

Vol panorama glas Panorama glas Smal doorkijk
venster

Dichte deur
(optie: 120 min. brandwerend)

Schuifdeuren zonder glas

Schuifdeuren met glas
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Deuren & kozijnen
afwerking 

RAL 9005

RAL 9010 RAL 1015

RAL 9016 RAL 5024

Geborsteld RVS (optioneel)

RAL 1014RAL  6011 RAL 7037

RAL 9002

RAL 7016 RAL 8002

RAL 7035

RAL 7032 RAL 8017

RAL 9001
Naast een ruime keuze uit 
basiskleuren en geborsteld RVS  
kunnen wij de deuren en kozijnen  
leveren in een RAL-kleur naar keuze.



 Geen stroomverbruik bij neerwaartse beweging
 Extra stil door externe motor
 Zeer luxe afwerkingen mogelijk

Bij stroomuitval gaat de lift 
automatisch naar beneden en zullen 
de deuren ontgrendelen



 Geen stroomverbruik bij neerwaartse beweging
 Extra stil door externe motor
 Zeer luxe afwerkingen mogelijk



Op een duurzame manier genieten 
van het gemak van een lift. Dat 
is mogelijk met onze Green Line 
Lift. Deze lift verbruikt slechts 0,75 
Kwh. Daarnaast is deze elektrisch 
aangedreven lift voorzien van 
energielabel A. Hieronder voor u 
enkele voordelen op een rij.

 Geen machinekamer  
 Geen dakopbouw en put 
 Volledig automatisch
 Elektrische lift
 TUV gecertificeerd
 Volgens de machinerichtlijn
 Energiezuinig

Greenline lift
Gearless



Bij onze basis Cabinelift ontbreekt 
het niet aan comfort. Toch zijn er 
natuurlijk altijd extra opties die 
toegepast kunnen worden voor 
een extra luxe uitstraling. Zoals 
bijvoorbeeld een prachtig zon- of 
bloemmotief in het plafond, voor 
een extra speels karakter. Voor het 
bieden van extra veiligheid kan er 
een spreek- en luisterverbinding 
worden toegevoegd in de 
cabine. In een noodsituatie kan 
er automatisch gebeld worden 
naar een  voorgeprogrammeerd 
telefoonnummer. 
Omdat onze Cabinelift zo muisstil 
is, heeft u nauwelijks door dat u een 
verdieping passeert. Vandaar dat de 
LCD level indicator een aan te raden 
optie is. 

 Storingssignalering
 Brandweerschakeling
 Aankomstsignaal 
 Aan/uit schakelaar
 Oprit (wanneer er geen put mogelijk is)
 Eigen vloerafwerking
 Cabinewand voorzien van glas
 Extra geluidsreductie voor aggregaat

13

 Opklapbaar zitje
 Leuning
 GSM Module
 Spreek- en luisterverbinding
 LCD display in de deurstijl
 LCD display in de cabine
  Schuifdeuren of draaideuren 

 Wandspiegel

Opties
afwerking

Led paneel

Spreek- en 
luister verbinding

LCD display
Level indicator

LCD Level Indicator



THE 
SKY 
IS 
THE 
LIMIT



Lift in een constructieve liftschacht
door Kroon Liften

Lift in een constructieve liftschacht
door Kroon Liften*

Schacht
Interieur & exterieur
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Interieur Interieur Exterieur

Lift  in een bouwkundige liftschacht
door de klant

*Ook leverbaar in glas



Maatvoering 
Schuifdeur

Minimaal Rolstoel
toegankelijk

Brancard
toegankelijk

Bed
toegankelijk Maximaal

Hefvermogen (kg) 300 400 1000 1000 1500

Cabinebreedte 700 1100 1100 1400 1700

Cabinediepte 850 1400 2100 2500 2500

Schachtbreedte 1180 1565 1610 1850 2200

Schachtdiepte 1150 1680 2540 2850 2850

Put 120 120 350 350 350

Schachthoogte
(Bovenste verd.) 2600 2600 2700 2700 2700

Deurbreedte 600 900 900 1200 1200

Deurhoogte 2000 2100 2100 2100 2100

Deursparing
(Breedte) 850 1160 1160 1460 1460

Deursparing
(Hoogte) 2265 2365 2365 2365 2365



Maatvoering 
Draaideur

Minimaal Rolstoel
toegankelijk

Brancard
toegankelijk

Bed
toegankelijk Maximaal

Hefvermogen (kg) 200 400 1000 1000 1500

Cabinebreedte 700 1100 1100 1400 1700

Cabinediepte 590 1400 2100 2500 2500

Schachtbreedte 1000 1410 1410 1710 2010

Schachtdiepte 750 1550 2255 2655 2655

Put 120 120 350 350 350 

Schachthoogte
(Bovenste verd.) 2350 2350 2450 2450 2450

Deurbreedte 550 900 900 1200 1200

Deurhoogte 2000 2100 2100 2100 2100

Deursparing
(Breedte) 750 1120 1120 1420 1420

Deursparing
(Hoogte) 2110 2210 2210 2210 2210
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Levensloopwoning
Mobiliteit & comfort.
Vroeger was het eerder uitzondering 
dan regel, maar in een tijdperk waar 
comfort, mobiliteit en luxe meer 
aan belang winnen, zien we onze 
stijlvolle woonhuisliften steeds vaker 
opduiken. Of u of uw klant, nu op 
zoek is naar extra luxe of gewoon 
gemak in huis, de huislift kan een 
oplossing bieden. Het scala aan 
voordelen biedt een verklaring voor 
de stijgende populariteit. 

Voor jong & oud
Het zal niemand verbazen dat het toevoegen van een lift in een woning, de 
toegankelijkheid vergroot. Iedereen komt ooit - direct of indirect - in aanraking 
met problemen zoals traplopen of beperkte mobiliteit. Een huislift maakt de 
woning in dat geval levensloopbestendig. Maar niet alleen mobiliteit speelt 
hier een rol, de huislift kan daarnaast ook dienst doen om boodschappen of 
andere goederen snel en moeiteloos naar een andere verdieping te brengen.



Zie hieronder onze decibelmeter. 
Een vaatwasser produceert minimaal 
2x zoveel geluid dan onze absoluut 
stille Cabinelift. Wilt u dit zelf 
ervaren? Dat kan! Een van onze 
verkoopmedewerkers gaat graag 
met u mee om op locatie, bij u in de 
buurt, onze cabinelift met u te testen. 

Absolute stilte
de test 

 Geen diepe liftput 
 Geen dakopbouw
   Geen ventilatiekanalen
   Geen verplichte keuring
   Geen machinekamer
   Eenvoudig in te bouwen 
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Machinekast Greenline uitvoering
250 x 2100 x 150 mm

Machinekast HighLine uitvoering
(In 3 verschillende maten) 

DiepteDiepte Breedte Hoogte

Groot 510 850 1500
Middel 410 750 1400
Klein 360 600 1400

in mm

Kroon Liften is niet aansprakelijk voor  drukfouten 
of kleurafwijkingen in deze brochure
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