
Dit is uw thuis
Swing, de traplift geschikt voor alle trappen

ThyssenKrupp Encasa
Leven in beweging.



Wanneer u wat ouder wordt, denkt u 

misschien wel eens na over de toekomst. 

Zeker wanneer u wat minder mobiel 

begint te worden. U wilt natuurlijk zo lang 

als mogelijk beschikken over het comfort 

van uw eigen huis. Het is tenslotte uw 

thuis, een plek vol herinneringen met 

vrienden en familie in de buurt. 

U wilt uw leven blijven leiden zoals u dat 

gewend bent. Onafhankelijk beschikken 

over uw eigen plekje, dat is belangrijk. 

Want hier wilt u nieuwe herinneringen 

maken, nu en in de toekomst. 

ThyssenKrupp Encasa biedt u die vrijheid en 

onafhankelijkheid in uw eigen huis, met behulp 

van geavanceerde technologie en individuele 

oplossingen. Met onze Swing traplift blijft u 

genieten van uw eigen huis. De Swing past 

uitstekend bij uw interieur en perfect bij uw 

trap, welke vorm deze ook heeft. Hij is op 

maat gemaakt om bij u te passen want dat is 

uiteindelijk het allerbelangrijkste.  
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Blijf genieten van uw eigen huis



U moet misschien een beetje wennen aan 

het idee van een traplift in huis. Wij snappen 

dat. Misschien bent u bang dat een lift te 

opvallend aanwezig is. Met het ontwerpen 

van de Swing hebben we rekening gehouden 

met al uw mogelijke zorgen. Dankzij onze 

monorailtechnologie voldoet de Swing aan  

alle vereisten die een traplift moet hebben. De 

traplift is geschikt voor extreem steile of juist heel 

smalle trappen en ook beperkte ruimte onder- of 

bovenaan de trap is geen enkel probleem. De 

Swing monorail volgt de bochten van uw trap, 

waardoor trapgebruikers zo min mogelijk worden 

gehinderd. En doordat de Swing dichtbij de muur 

wordt bevestigd, is er voldoende ruimte op de 

trap. Het moderne, functionele design past perfect 

in uw huis en wordt als een nieuw meubelstuk 

onderdeel van uw interieur. Met de vele 

mogelijkheden op het gebied van de kleuren voor 

de rail, de zitting en verschillende stofferingen 

kunt u kiezen wat het beste past in uw huis. 
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De perfecte 
combinatie
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Een soepele rit

Het maakt niet uit of u naar beneden of naar boven 

gaat, een rit met de Swing verloopt veilig en soepel.  

Dankzij het bewezen monorailconcept en de 

gepatenteerde ASL-technologie (geavanceerde  

draai- en waterpastechniek) draait de stoel en de 

voetsteun naar de meest optimale en veilige positie 

tijdens de rit. Dit bespaart u tijd en het zorgt ervoor 

dat u gemakkelijk en comfortabel een smalle en 

steile trap op en af kunt. Ook afstappen gaat veilig. 

De stoel is namelijk al in de juiste positie gedraaid 

wanneer u aankomt. ThyssenKrupp Encasa is de 

enige trapliftfabrikant die deze ASL-technologie 

aanbiedt. Dankzij de ergonomische voetsteun, 

die in hoogte verstelbaar is, zijn uw knieën 

slechts licht gebogen, waardoor u comfortabeler 

zit tijdens de rit. En wanneer u de lift parkeert, 

neemt deze slechts een klein gedeelte van de 

trap in beslag waardoor de doorgang geheel vrij 

blijft. Zo kunnen uw 

dierbaren gemakkelijk 

de trap blijven gebruiken 

zonder gehinderd te 

worden op de overloop 

of in de hal.



Eigenschappen 
Swing 
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Met deze speciale 

noodvoorziening  

komt u altijd 

beneden.

Beschikbaar met 

verticale stop zodat 

de rail zelfs in zeer 

krappe situaties 

kan worden 

gemonteerd.

Comfortabel en 

veilig opstaan 

dankzij opklapbare 

armleuningen en 

voetsteun.

Ergonomische houding  

doordat zitting en voetsteun 

in hoogte verstelbaar zijn.

Automatische 

veiligheidsstop laat de 

lift stoppen wanneer 

voorwerpen of 

personen de traplift 

blokkeren.

Opklapbare 

stoelzitting 

en voetsteun 

voor optimale 

ruimtebesparing.

Innovatieve en 

ergonomische 

joystick voor 

eenvoudige 

liftbediening.

Ruimtebesparend door 

het gebruik van één buis 

(monorail).

Automatische  

draaizitting met unieke 

ASL-technologie.
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De eerste stap naar zelfstandigheid in uw eigen 

huis begint met een vrijblijvend advies. Geen trap 

is gelijk en elke situatie is anders. Daarom komt 

een ThyssenKrupp Encasa adviseur bij u thuis om 

de omstandigheden te bekijken en uw wensen 

te inventariseren. Samen vinden we de perfecte 

oplossing die past bij uw behoefte. 

Een team van specialisten zal zich bezig houden 

met het meten, maken en installeren van uw 

traplift. Allereerst meten we uw trap nauwkeurig 

op. Vervolgens kan de productie in onze eigen 

fabriek beginnen. Wanneer uw op maat gemaakte 

Swing traplift klaar is, wordt deze vakkundig en 

snel gemonteerd door een van onze monteurs. 

Dit neemt slechts een paar uur in beslag. Er zijn 

namelijk geen bouwwerkzaamheden nodig want 

de lift wordt bevestigd aan de vloer en niet aan de 

wand. En natuurlijk zorgt de monteur ervoor dat 

alles netjes en opgeruimd achter blijft. 

Hij zorgt er ook voor dat u precies weet hoe de 

Swing werkt, zodat u vanaf dag één met gemak 

naar boven en beneden kunt. 

Een aantal dagen na de installatie kunt u nog een 

telefoontje van een van onze ThyssenKrupp Encasa 

servicemedewerkers verwachten. Wij willen er 

namelijk zeker van zijn dat u tevreden bent met uw 

Swing traplift en het installatieproces.

Wij garanderen dat u slechts één partner nodig 

heeft om uw traplift precies op maat te maken én 

perfect te installeren.

Van advies tot installatie
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SpEcificaTiES:

•  Draadloos oproep- en parkeerstation boven- en 

onderaan de trap, opklapbare stoel en voetsteun

•  Automatische daalfunctie voor noodgevallen

•  Liftcapaciteit van max. 125 kilo

•  Joystickbediening (en sleutel en noodstop),  

keuze uit vier types joysticks 

•  Accu aangedreven traplift, werkt dus ook  

bij stroom uitval

•  Eén onopvallende rail met een diameter 

 van slechts 8 cm. 

•  Hellingshoek van -70° tot +70°

BEScHiKBaRE OpTiES: 

•  Installatie aan de binnen- of de  

buitenkant van de trap

•  Mogelijkheid van een parkeerplaats  

van de stoel halverwege de trap voor  

extra ruimtebesparing

•  Extra bediening voor medebewoner  

of begeleider

•  Smalle voetensteun

•  Ergonomische joystick

•  Handbediende draaizitting

•  Automatische draaizitting met ASL-technologie

KLEUrEn SignOr BEKLEDing:

Zand Bordeaux Mokka

KLEUrEn StOffEn BEKLEDing: 

Rood Blauw Beige Bruin

KLEUrEn raiL:

Wit Grijs Grijsbruin Beigebruin

KLEUrEn VinyL BEKLEDing: 

Bordeaux Sisal Rood Donkerblauw Groen Grijs

Specificaties & optiesal meer dan 60 jaar kwaliteit 
en service

ThyssenKrupp is een van de allereerste fabrikanten 

van trapliften met meer dan 60 jaar bedrijfservaring. 

We produceerden al honderdduizenden trapliften 

in onze fabriek. Natuurlijk blijven wij onszelf en 

onze productieprocessen continu verbeteren om zo 

de hoogst haalbare standaard in deze branche te 

bereiken. ThyssenKrupp Encasa’s kerncompetenties 

zijn dan ook innovatie, topkwaliteit, betrouwbaarheid 

en veiligheid. 

Onze werknemers ontwikkelen en produceren uw 

traplift klantgericht en met oog voor innovatie. In 

ons bijzonder hoogwaardige productieproces is 

het lasproces volledig geautomatiseerd met robots 

voor perfecte nauwkeurigheid en kwaliteitscontrole. 

Hierdoor is uw veiligheid en comfort gegarandeerd 

en heeft u een betrouwbaar en gebruiksvriendelijke 

traplift in huis, die perfect past bij u en uw trap. 
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340 mm

977-1045 m
m

750 mm

507-575 m
m
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Onze service. ThyssenKrupp Encasa heeft verspreid over heel Nederland adviseurs en 

monteurs die u optimaal van dienst willen zijn. Dat ziet u terug in ons advies maar ook in de 

service die wij, indien gewenst, 7 dagen per week en 24 uur per dag kunnen verlenen. 

Korte levertijden. Doordat de productie en onze werkmethoden optimaal op elkaar zijn 

afgestemd hanteren wij zeer korte levertijden. Dat begint al bij de opmeting die wij met een 

hoogwaardige methode voor u uitvoeren.

Zekerheidsplan. Bij ThyssenKrupp Encasa bent u verzekerd van een advies op maat, 

een lift naar uw wensen en een service waarbij door middel van een zekerheidsplan 

gegarandeerd bent van een jarenlang probleemloos gebruik van uw lift.
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Servicenetwerk

Voor ThyssenKrupp Encasa is het belangrijk om 

advies, montage en service van een hoog niveau 

te leveren. Iets dat ontzettend gewaardeerd wordt, 

zo blijkt uit beoordelingen van klanten. Wilt u meer 

reacties lezen? Kijk dan op www.tkencasa.nl en klik 

op het onderstaande logo.

“De service is prima en de telefonische 

bereikbaarheid is uitstekend.” 

“Ik kan nu zelfstandig naar boven en beneden 

bewegen, zonder afhankelijk te zijn van anderen.”

 

“De monteurs hebben alles schoon en netjes 

achtergelaten en goede uitleg gegeven.”

“Ik heb mijn traplift nu al zestien jaar naar volle 

tevredenheid in gebruik. De weinige storingen 

die ik in al die jaren heb gehad, werden altijd 

onmiddellijk verholpen. Prima service dus!”

“De lift is bevestigd aan de trapspil en dus niet 

aan de muur. Dat vind ik echt een voordeel. Zo 

blijft de brede kant van de traptrede gewoon 

begaanbaar en hoeft de trapleuning niet te 

worden verwijderd!” 

“Dankzij de traplift ben ik in staat om gebruik 

te maken van de bovenverdieping van mijn 

huis. Hierdoor kan ik weer gewoon de bad- en 

slaapkamer gebruiken.” 

“Wij zijn geweldig geholpen met de traplift. Hij is 

robuust en van zeer goede kwaliteit.”

“Ik ben zeer tevreden met de traplift. Het is een 

goed doordacht en functioneel systeem, dat mij 

goed past. Daarnaast is het natuurlijk ontzettend 

fijn om in huis weer meer mobiliteit te hebben.” 

“Ik gebruik hem dagelijks 

en zou niet meer zonder 

kunnen. Ook met de 

kwaliteit van de jaarlijkse 

service en advies ben ik 

heel tevreden.”
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Meer dan 60 jaar kennis en ervaring. ThyssenKrupp Encasa bestaat meer dan 60 jaar 

waarin wij veel ervaring hebben opgedaan op het gebied van trapliften, huisliften en 

plateauliften maar ook van liften en roltrappen. Al deze kennis en ervaring vindt u terug in 

ons advies, onze trapliften en onze service. 

reacties van tevreden  
gebruikers 



ThyssenKrupp Encasa BV

Van Utrechtweg 99

2921 LN Krimpen aan den IJssel

Website: www.tkencasa.nl

E-mail: info@tkencasa.nl

Gratis telefoonnummer: 0800-5003

ThyssenKrupp Encasa
Leven in beweging.

De Swing traplift is getest en goedgekeurd door het onafhankelijk Liftinstituut met 
betrekking tot alle toepasselijke richtlijnen en normen. In geval van afwijking op 
hiervoorgenoemde richtlijnen en normen, is een technische oplossing die gelijk is 
of beter met betrekking tot veiligheid gerealiseerd en gevalideerd.  

Draag altijd de veiligheidsgordel tijdens het gebruik van de traplift. 

De informatie in deze brochure over de Swing traplift en zijn prestaties wordt naar 
alle eerlijkheid weergegeven, echter kan niet van toepassing zijn op elke machine. 
Specificaties in deze brochure zijn alleen ter informatie. Specificaties, gegevens 
en geïllustreerd materiaal kan per markt verschillen en zijn onder voorbehoud 
van wijzigingen. Raadpleeg uw individueel bestelformulier of contract voor de 
concrete specificaties van uw traplift. ThyssenKrupp Encasa is niet aansprakelijk 
voor eventuele wijzigingen of typefouten in deze brochure.
 
De 24/7 service en fast-track programma’s zijn exclusief beschikbaar voor 
producten die officieel gedistribueerd zijn door ThyssenKrupp Encasa via haar 
officiële netwerk. 

Copyright © 2013 ThyssenKrupp Encasa. Alle rechten voorbehouden. Onder 
voorbehoud van de uitzonderingen waarin de wet voorziet, mag geen enkel deel 
van deze publicatie worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden 
door druk, fotokopie, microfilm, elektronisch of op welke andere wijze ook, 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende.


