Blijf thuis
wonen dankzij
uw Stannah
traplift

RECHTE TRAPPEN

Vrijheid • Mobiliteit • Veiligheid

WWW.STANNAH.BE

Vertrouw op Stannah om u het leven
gemakkelijker te maken
In 1867 richtte Joseph Stannah een kleine zaak op in het Londense
havengebied. Meer dan 150 jaar later is Stannah nog steeds een familiebedrijf,
maar geen familiebedrijf zoals een ander. Stannah is immers wereldwijd
bekend, met een breed en innovatief assortiment.
Stannah dankt zijn 150-jarig bestaan aan mond-totmondreclame en aan de kwaliteit en service die het
levert. Wij verkopen, installeren en onderhouden
onze liften zelf.
Zo heeft u één aanspreekpunt en krijgt u uitsluitend
te maken met onze eigen opgeleide en deskundige
medewerkers. Geen tussenpersonen dus! Wij
zijn er om u het leven binnen uw eigen woning
gemakkelijker te maken en uw comfort te verhogen.
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Onze onafhankelijkheid stelt ons in staat
beslissingen te nemen waarvan wij weten dat ze
goed zijn voor onze klanten. Wij zijn er trots op
om een kwalitatief goed advies te geven, en u alle
informatie en tijd te geven die u nodig heeft om tot
een gedegen beslissing te komen.
Eenmaal aangeschaft biedt Stannah een eersteklas
servicedienst. Wij zijn bereikbaar 24 uur op 24 en
7 dagen op 7!
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Zet uw leven in de lift!
Vandaag leven mensen langer en intenser dan ooit. Een fijne evolutie! Maar
‘ouderdom komt met gebreken’ is een bekend gezegde. Zo worden we minder
lenig, naarmate we ouder worden neemt de conditie af en worden we sneller
duizelig. Daarbij krijgen velen van ons te maken met medische problemen of
ziektes, die zich helaas ook op jonge leeftijd kunnen voordoen.
Traplopen is enorm zwaar. Bij het traplopen gebruikt
u namelijk 50% van de maximale kracht in uw
knieën en maar liefst 85% van de maximale kracht
in uw enkels. Traplopen kost dus veel energie. Een
prima oefening als u jong en vitaal bent, zo niet kan
die inspanning zeer belastend zijn. Even naar de
badkamer of naar bed gaan, wordt dan een hele
opgave. Bovendien bestaat het risico dat u valt, met
alle gevolgen van dien.
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Een valpartij is de meest voorkomende oorzaak van
lichamelijk letsel bij ouderen. Meestal gebeuren
de ongelukken in een vertrouwde omgeving.
Binnenshuis is de trap de grootste boosdoener: in
bijna één derde van de gevallen resulteert een val
van de trap in een ziekenhuisopname. Gelukkig
kunnen wij het risico daarvan voorkomen dankzij
onze traplift.
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Vrijheid en autonomie binnen
handbereik
Erkennen dat u niet zo vitaal meer bent is vaak
niet vanzelfsprekend. Zodra de eerste tekenen zich
voordoen, is het verleidelijk om het probleem te
negeren. Dat leidt ertoe dat mensen compromissen
sluiten met zichzelf en de trap gaan vermijden. Toch
is het verstandig om niet te lang te wachten met de
aanschaf van een traplift. De problemen kunnen
verergeren en u loopt het risico dat thuis wonen
helemaal geen optie meer is. Accepteer het comfort
van hulpmiddelen en zorg ervoor dat uw woning
‘voor alle leeftijden’ is.

Geef uzelf uw bewegingsvrijheid terug en maak een
afspraak met één van onze raadgevers, om advies
in te winnen en een offerte op maat te ontvangen.

Verhuizen is een optie maar heeft grotere sociale
gevolgen. Vergeet daarbij niet dat verhuizen niet
goedkoop is en dat u misschien ruimte zult moeten
inleveren. Daarbij is het aanbod aan gelijkvloerse
woningen in België beperkt, waardoor de prijzen
relatief hoog liggen.
Met een traplift kunt u blijven genieten van alle
kamers in uw huis en heeft u genoeg ruimte voor
de was, uw hobby’s en (klein)kinderen die komen
logeren. Met één druk op de knop gaat u veilig en
comfortabel naar een andere verdieping en u houdt
tegelijkertijd meer energie over om de dingen te
doen waar u plezier aan beleeft.
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Vrijblijvend bezoek
Onze raadgever komt vrijblijvend bij
u langs om te bespreken wat in uw
situatie de beste oplossing is, voor uw
trap en uzelf.
Naast volledig nieuwe trapliften kan de raadgever
u ook een tweedehands Stannah traplift aanbieden.
Dit is een goedkoper alternatief, maar dan nog
steeds met de kwaliteit en service die u van Stannah
mag verwachten.
Stannah is fier dat zijn raadgevers steeds de
beste oplossing voorstellen en dankzij hun
opleiding het juiste advies kunnen geven. Onze
klantentevredenheid scoort daardoor zeer hoog.
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De impact van een traplift
Een traplift zorgt ervoor dat u niet
afhankelijk bent van de hulp van
familie en buren, en dat u langer in
uw vertrouwde omgeving kunt blijven
wonen. Behoud uw autonomie. Als
familiebedrijf begrijpt Stannah als
geen ander hoe belangrijk dit is.

uw regio demonstreren graag hun Stannah traplift,
zodat u de kwaliteit zelf kunt ervaren. Bel gratis
0800 95 950 en wij bezorgen u een adres.

Een traplift is vaak onverwachts nodig. Stannah heeft
zich daarop ingesteld en levert snel. De plaatsing
zelf duurt meestal een halve dag. Gespecialiseerde
technici installeren de traplift op uw traptreden en
laten ze netjes achter.
Toch nog wennen aan het idee? Stannah is
’s werelds meest gekozen traplift: ongeveer 700.000
klanten gingen u al voor. Veel van onze klanten in
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Kwaliteit gegarandeerd
Stannah is een familiebedrijf dat in 1867 werd
opgericht. Het zal dit jaar zijn 700.000ste nieuwe
traplift installeren. Daarmee is Stannah ’s werelds
meest gekozen traplift. Stannah dankt zijn 150-jarig
bestaan aan mond-tot-mondreclame en het leveren
van kwaliteit en service.
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De belofte van Stannah is niet voor niets “wij houden
woord”. Stannah levert zijn nieuwe trapliften met een
volledige garantie van twee jaar.
De klanten krijgen ook de mogelijkheid om van een
levenslange garantie te genieten (meer dan 10 jaar
van toepassing).
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Veiligheid...
betekent voor Stannah dat u zich zorgeloos in uw huis kunt verplaatsen met een
traplift die volledig is afgestemd op uw wensen en mogelijkheden.
Stannah staat voor topkwaliteit en betrouwbaarheid. Onze trapliften zijn uitgerust met belangrijke actieve
en passieve veiligheidsvoorzieningen – van een sterke stalen constructie tot sensoren die obstakels op uw trap
detecteren. Alle onderdelen worden uitvoerig getest. Dit zorgt niet alleen voor een stevige stoel, maar ook voor
een goed gevoel.

800

kilogram is het gewicht dat wij gebruiken om onze
trapliftonderdelen te testen. Het testgewicht is daarmee 5
keer zwaarder dan het maximale gewicht toegelaten van de
gebruiker.

10.000

verschillende testen worden door onze geschoolde technici
uitgevoerd, alvorens een nieuw model in productie gaat.

50.000

keer gaat een nieuw ontwikkelde stoel omhoog en omlaag,
vooraleer deze op de markt komt. Hierbij legt de stoel 350 km
af. Dit komt ongeveer overeen met de afstand tussen Brussel en
Parijs.
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Je hebt trapliften… en je hebt Stannah.
Hoewel alle trapliften hetzelfde lijken, bestaan er toch grote onderlinge
verschillen in kwaliteit en gebruiksgemak. Het is uiteraard in uw belang dat u
een traplift kiest, die optimaal bij uw eigen trap en persoonlijke situatie past.
Omdat geen twee trappen dezelfde zijn, levert
Stannah maatwerk. Voor elk soort trap heeft
Stannah een traplift, die exact beantwoordt aan
uw situatie. U hoeft dus niet bang te zijn dat uw
trap te smal is of dat uw partner de trap niet meer
zal kunnen gebruiken omdat de lift te veel ruimte
inneemt. Gebruiksgemak, comfort en veiligheid zijn
dé troeven van onze trapliften. Het uitgangspunt?
Mensen het plezier van hun mobiliteit teruggeven.
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Alle trapliften van Stannah werken op een
batterijsysteem dat automatisch oplaadt. Zo
is uw traplift steeds klaar voor gebruik, zelfs
bij een tijdelijke stroompanne. Ons uniek
aandrijfmechanisme verzekert u van een plezierige,
comfortabele en stille rit, met een zachte start en
stop.
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De Stannah traplift voor een rechte trap
Rechte trappen zijn er in alle soorten en maten. Stannah biedt dikwijls een
oplossing!
Stannah heeft onlangs een nieuwe rail voor rechte trappen geïntroduceerd (type 600). Deze state-of-the-art rail
biedt u de volgende voordelen:
• Uiterst stille werking. De uiterst stille werking is het resultaat van een continu programma van
productonderzoek en productverbetering, waarbij de inbreng van onze honderdduizenden gebruikers een
belangrijke rol speelt.
• De nieuwe 600 rail blinkt uit. Het strakke design omhult de technisch hoogstaande vertanding en geleiding,
waardoor dit onzichtbaar is. Daardoor is de kans op letsels door de rail, miniem.
• Rail op maat zorgt ervoor dat de rail precies de juiste lengte heeft. Dat ziet er fraai uit, en zorgt voor een
perfecte werking. Lange raildelen zorgen voor nauwelijks naden, wat een comfortabele en veilige werking
bevordert.
• De rail heeft een exclusieve uitstraling, doordat gebruik wordt gemaakt van geanodiseerd aluminium en
kunststof. Ook de railsteunen worden fraai afgewerkt.
• De rail-stoel-combinatie is dusdanig ontworpen, dat de rail zoveel mogelijk aan de zijkant van de trap
worden geplaatst. Hierdoor blijft de breedte van de trap zoveel mogelijk bewaard.
• U heeft keuze uit de railkleuren zilver en brons (in optie), waardoor de rail mooi bij de kleurstelling van uw
interieur zal passen.
• Stannah garandeert een perfecte werking van de lift voor gebruikers met een maximaal lichaamsgewicht van
160 kg.
• Dankzij onze railconstructie is de voetsteun in staat uw gehele gewicht te ondersteunen, tijdens het op- en
afstappen.
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OUTDOOR

SOFIA

SOLUS

S TA R L A

SIENA

SADLER

Kies de stoel die het best bij u en uw
woning past
Stannah biedt een brede waaier aan stoelen. Voor ieders budget en smaak.
Of u nu een luxueuze stoffen bekleding wenst, stijlvol leder of een makkelijk
schoon te maken vinyl. Stannah biedt het u allemaal in tal van kleurtinten. Bij
een vrijblijvend bezoek aan huis neemt onze raadgever alle kleurstalen mee
zodat u de beschikbare kleuren kunt bekijken in uw eigen interieur.

De Siena is het meest verkochte model in België.
Stevig, compact en met vele extra opties. De Starla
is ook populair, dankzij extra veiligheidssensoren
en de luxueuze afwerking van de rugleuning. De
rugleuning van deze stoel is bijvoorbeeld uit te rusten
met een lichte of donkere FSC-houten afwerking.
Een ander model van Stannah is de Solus, die
beschikbaar is met een lederen bekleding en geniet
van een uniek design.

Wilt u meer weten over de stoelen, opties en
uitvoeringen? Neem dan contact op met Stannah via
het gratis telefoonnummer 0800 95 950.

Voor iedere stoel zijn opties beschikbaar, om
de stoel te personaliseren. Eén van deze opties
is bijvoorbeeld de gemotoriseerde wentelstoel.
Deze draaistoel maakt het op- en afstappen nog
makkelijker en veiliger, en vormt tevens een barrière
tussen u en uw trap. Uniek is de veiligheidsgordel
die u met één hand kunt vastklikken. Een andere
optie is de elektrisch opklapbare voetsteun. Alle
stoelen zijn sowieso opklapbaar. Daardoor blijft
de vrije ruimte in de gang en op de trap maximaal
behouden.
RECHTE TRAPPEN
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ÉÉN VAN ONZE RAADGEVERS
“Vaak ga ik na de installatie nog eens langs om het resultaat te bekijken. Het is fantastisch om te zien dat onze
klanten, jong en oud, weer meer energie overhouden voor de leuke dingen in het leven. De meest gehoorde
reactie is dat er veel te lang mee is gewacht.”
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Buitentraplift
Heeft u een woning met een buitentrap of wilt u van uw tuin blijven genieten?
Dat kan! De Stannah buitentraplift biedt namelijk de perfecte oplossing. Net als
alle andere Stannah trapliften, is de Stannah buitentraplift veilig en comfortabel.
De buitentraplift is ook uitermate geschikt voor de toegang naar gebouwen.

De buitentraplift van Stannah:
• is bestand tegen de steeds wisselende
weersomstandigheden, zoals regen, wind,
sneeuw, extreem lage (-10 °C) en extreem
hoge (+ 40 °C) temperaturen.
• is eenvoudig te bedienen via de joystick
op het uiteinde van de armleuning. De
joystick kan aan beide kanten geplaatst
worden. Het maakt dus niet uit of u
links- of rechtshandig bent.
• wordt geleverd met een beschermhoes:
zo wordt uw traplift beschermd tegen vuil.
Ideaal als uw buitentraplift langere tijd
niet gebruikt wordt.
• kan worden voorzien van een
veiligheidsriem (in optie).
• is volledig opklapbaar. Zo blijft er
voldoende ruimte voor de andere
trapgebruikers.
• heeft LED-verlichting, die aangeeft of de
lift aan of uit staat.
• heeft op de voetsteun en rondom het
motorblok veiligheidssensoren, die
eventuele obstakels detecteren.
• draait bovenaan de trap, zodat u veilig
van de lift kunt stappen.
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Tweedehands Stannah trapliften
Naast nieuwe liften, levert Stannah als fabrikant ook gebruikte trapliften
van eigen merk. Dit is een voordelig alternatief, maar met de kwaliteit die u
van een Stannah traplift mag verwachten! De gebruikte trapliften krijgen een
volledig nazicht en worden geleverd met nieuwe batterijen en één jaar garantie.
Hierdoor is een veilige en langdurige werking gewaarborgd. De rail wordt op
maat geleverd voor uw trap.
Dankzij onze grote voorraad kunt u kiezen uit diverse types van stoelen, opties en kleuren. Zo zorgen wij
ervoor dat de traplift op uw wensen en mogelijkheden is afgestemd.
Tweedehands Stannah trapliften – de maatstaf in gebruikte trapliften:
• De geleidingsrail is altijd nieuw en volledig op maat volgens uw trap gemaakt
• Strenge controle om een perfecte staat te kunnen verzekeren
• De gebruikte Stannah trapliften voldoen aan de huidige veiligheidsnormen en kwaliteitsgaranties
• Van iedere gebruikte Stannah traplift is de geschiedenis bekend en vastgelegd
• Deze trapliften worden geïnstalleerd door onze eigen technici
• U geniet van 12 maanden garantie op een tweedehands Stannah traplift
• Een tweedehands traplift wordt geleverd met nieuwe batterijen
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Premies/subsidies
Onze raadgever kan u tijdens zijn bezoek informeren over mogelijke premies/
subsidies.
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Andere producten in het
Stannah-assortiment

Platformliften

Huisliften

Badliften

Platformliften

Meer informatie

Onze platformliften lossen elke dag duizenden
toegangsproblemen op. De Stannah platformliften
zijn voor rolstoelgebruikers dé perfecte oplossing
om trappen te kunnen gebruiken, zowel binnen als
buiten.

Wenst u meer informatie?
Bezoek onze website www.stannah.be of
bel gratis 0800 95 950. Onze raadgever uit uw
streek komt graag vrijblijvend bij u langs om de
mogelijkheden te bespreken en u passend advies te
geven. U bent van harte welkom in onze showroom.

Huisliften
Met onze stijlvolle huisliften voor twee personen
en onze praktische rolstoelliften kunnen mensen
zich gemakkelijker verplaatsen in hun eigen huis.
Dankzij de zelfdragende constructie zijn onze liften
snel en eenvoudig te installeren en vormen ze een
meerwaarde in elk huis.

Badliften

Ons adres:
Poverstraat 208, 1731 Relegem

De openingstijden van de
showroom zijn:
Maandag t/m donderdag 08.30 – 16.30 uur
Vrijdag
08.30 – 14.30 uur
Zaterdag
op afspraak

Onze badliften geven u de mogelijkheid het bad in
alle veiligheid in en uit te stappen. Ze zijn bijzonder
gemakkelijk te bedienen dankzij hun ergonomische
afstandsbediening met geïntegreerde batterij.
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Stannah BVBA • Poverstraat 208 • 1731 Relegem • Tel. 0800 95 950 (gratis) • info@stannah.be
Stannah streeft voortdurend naar productverbeteringen. Wij behouden ons derhalve het recht voor om de specificaties en het ontwerp van onze producten zoals
getoond in deze brochure op ieder moment te wijzigen, zonder voorafgaande of directe kennisgeving. Druk- en zetfouten voorbehouden.
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