Zorgeloos
langer thuis
Trapliften op maat
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Blijf genieten van uw eigen huis
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Blijf genieten van
uw eigen huis
Bekroonde trapliften van thyssenkrupp
De aankoop van een traplift betekent dat u ervoor kiest om
zelfstandig te blijven wonen. Daar helpen we u graag bij.
thyssenkrupp ontwikkelt, fabriceert en installeert al ruim 60 jaar
kwalitatief hoogwaardige trap- en huisliften. In deze brochure
laten we u ons brede assortiment aan trapliften en alle opties zien.
Op bijna elke trap past een lift van thyssenkrupp. Ook op die van u?

“U wilt zelfstandig blijven
wonen? Daar helpen we
u graag bij!”
Wilt u weten of een traplift past of zoekt u meer informatie over
onze producten en diensten? Neem dan gerust contact met ons op.
Wij komen graag vrijblijvend bij u langs.
Met vriendelijke groet,

Bert Grootjen
Algemeen Directeur

Bel 0800-5003 (gratis)
Blijf op de hoogte van nieuws en acties
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Welke traplift past bij u?
De keuze voor een traplift is een belangrijke. We sturen onze adviseurs dan ook door het
hele land om u bij uw keuze te helpen. Binnen 24 uur na uw aanvraag komt een adviseur
bij u langs voor een analyse van uw situatie. Heeft u speciale wensen? Wij hebben de
materialen om uw traplift op maat en volledig naar uw smaak samen te stellen.

Swing

Levant Comfort

Levant Classic

Levant Outdoor

Welke traplift past bij u?
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Optie/model

Swing

Levant
Comfort

Levant
Classic

Levant
Outdoor

125 kg

146 kg*

146 kg*

125 kg

Past op rechte trappen
Past op trappen met één of meerdere bochten
Traplift draait automatisch tijdens de rit
Traplift draait automatisch van trap weg
bovenaan de trap
Meerdere verdiepingen mogelijk
Op maat gemaakte unieke monorail
Aluminium monorail
Opklapbare rail
Verticale stop
In hoogte verstelbare stoel
In hoogte verstelbare voetensteun
Ergonomische joystick
Afstandsbediening
Gebogen armleuningen
Rechte armleuningen
Gordeldetectie
Beschermhoes
Voor buitengebruik
Maximaal gewicht
5 jaar garantie**
Standaard

Optioneel

Niet beschikbaar

*mits de hellingshoek 45 graden of minder is.
**indien een Service en Zekerheidsplan All-in (Extra) wordt afgesloten
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Swing
De perfecte combinatie
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. Maar door het
slimme ontwerp van de Swing nemen we alle mogelijke
bezwaren op dit gebied weg.
Zo gebruikt de Swing slechts één railbuis. Uiteraard voldoet de
Swing ook met die ene railbuis aan alle officiële eisen, én aan onze
eigen – nog strengere - normen. De traplift is geschikt voor extreem
steile of juist heel smalle trappen. Ook een beperkte ruimte onder
of boven aan de trap is geen enkel probleem. De Swing monorail
volgt de bochten van uw trap, waardoor andere trapgebruikers zo
min mogelijk worden gehinderd. En doordat de Swing dicht bij de
spil of de muur van de trap wordt bevestigd, is er steeds voldoende
loopruimte voor andere bewoners of bezoekers.
Het moderne, functionele design past perfect in uw huis en wordt al
snel onderdeel van uw interieur. Eigenlijk net als een nieuw meubelstuk. Met de vele mogelijkheden qua kleur en materiaal voor de rail,
de zitting en bekleding kunt u zelf de traplift samenstellen die het
beste in uw huis past.

Ga naar www.thyssenkrupp-homesolutions.com
en bekijk de film van de Swing traplift

Swing - De perfecte combinatie

7

8

Veilige op- en afstap

Comfortabele zithouding tijdens de rit

Stoel en voetensteun roteren tegelijkertijd

Optimale rotatie ook op smalle en steile trappen

Ergonomische gepositioneerde voetsteun voor lage kniebelasting

Swing - Een soepele rit
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Een soepele rit
De gebogen armleuningen, in combinatie met de
veiligheidsriem, geven een veilig gevoel tijdens de rit.
Dankzij het beproefde monorailconcept en de gepatenteerde
ASL-technologie (geavanceerde draai- en waterpastechniek)
draaien de stoel en de voetensteun al tijdens de rit naar de
optimale, meest veilige positie. Bij de meeste trapliften gaat de
stoel in één en dezelfde beweging de trap op; meestal achteruit.
Alleen bij de trapliften van thyssenkrupp draait de stoel mee met
de positie van de trap. Dit zorgt voor een veiliger en comfortabeler
gevoel voor de gebruiker en maakt de trapliften van thyssenkrupp
geschikt voor bijna iedere trap.

thyssenkrupp is de enige
trapliftfabrikant die de
ASL-technologie aanbiedt.
Dankzij de ergonomische voetensteun en de zitting, die beide in
hoogte instelbaar zijn, zijn uw knieën slechts licht gebogen,
waardoor u zeer comfortabel zit tijdens de rit. Wanneer u de lift
parkeert, neemt deze bijzonder weinig ruimte van de trap in beslag.
Daardoor blijft de hele doorgang vrij en kunnen uw dierbaren
gemakkelijk en ongehinderd de trap blijven gebruiken.

Meer weten over de ASL Technologie? Ga naar
www.thyssenkrupp-homesolutions.com
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Voordelen Swing
We zetten alle eigenschappen en voordelen van de Swing hieronder voor u op een rij.

Innovatieve en
ergonomische joystick voor
eenvoudige liftbediening.

De gebogen armleuningen
zorgen voor een veilig
gevoel tijdens de rit.

Past op bijna iedere trap.
Zelfs op de steilste spil- of
wenteltrappen.

Met het speciale
nooddaalsysteem komt
u altijd beneden.

Parkeerplaats van de stoel
halverwege de trap voor
extra ruimtebesparing.

Ergonomische houding
door in hoogte verstelbare
zitting en voetensteun.

Voordelen Swing
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Door het ruimtebesparende ontwerp blijft ook de overloop
uitstekend begaanbaar.

De brede zijde van de trap
blijft goed beloopbaar voor
andere trapgebruikers.

Met de onopvallende bedieningsmodule haalt of brengt
u de traplift naar de gewenste positie.

Beschikbaar met verticale
stop zodat de rail zelfs in
zeer krappe situaties kan
worden gemonteerd.

Met de gordeldetectie (optioneel) start de traplift pas als de
gordel is vastgemaakt. Dit zorgt voor een extra veilig gevoel.
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Railopties

Railopties
Samen met uw adviseur kiest u het meest geschikte uiteinde van de rails.

Op basis van de beschikbare ruimte kiest u voor een horizontale uitloop (1), een verticale stop (2)
of een zogenaamde parkeerbocht (3).

Boven aan de trap kunt u op basis van de beschikbare ruimte kiezen voor een railuiteinde
na de laatste trede (1), op de laatste trede (2) of zelfs nog voor de laatste trede eindigt (3).

Onder aan de trap kunt u op basis van de beschikbare ruimte kiezen voor een horizontale railuiteinde (1)
of een verticale stop (2) die indien noodzakelijk zelfs zeer dicht bij de trede (3) kan worden geplaatst.

Zowel boven als onder aan de trap kunt u afhankelijk van de beschikbare ruimte kiezen voor een
90º parkeerbocht (1) of een 180º parkeerbocht (2), waarmee u de traplift uit het zicht kunt draaien.

Kleuropties
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Kleuropties
Samenstelling en kleur naar keuze

Vinyl bekleding

Kastanjebruin

Sisal

Rood

Stoffen bekleding

Rood

Grijs

Signor bekleding (suède en leer)

Beige

Bruin

Zandkleur

Bordeauxrood

Mokka

Leder bekleding Elegant

Aubergine
Beige

Donkerrood
Beige

Donkerbruin
Beige

Leder bekleding Comfort DeLuxe

Beige

Bordeaux

Bruin

Donkerbruin
Cognac

Donkerbruin
Grijs

Beige
Grijs

Rail

Wit

Grijs

Grijs Bruin

Beige Bruin
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Automatische draaitechniek
Optimaal verstelbaar
Intuïtieve bediening
Luxe en elegante afwerking

Levant Comfort
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Levant Comfort
De perfecte rit – met
automatisch draaibaar
zitgedeelte
Ergonomisch, functioneel en comfortabel, en bovendien
samengesteld naar uw eigen smaak – De geavanceerde
Levant Comfort trapliften combineren alle kenmerken van
de Levant Series – en meer…
We leveren uw traplift met een ergonomisch ontwikkelde stoel en
een opklapbare rubber anti-slip armleuning voor extra veiligheid en
ondersteuning. De traplift kan worden voorzien van een automatische
draaitechniek, waarmee de stoel bij aankomst boven aan de trap
automatisch van de trap afdraait. Hierdoor kan de gebruiker nog
veiliger en gemakkelijker op- en afstappen.
De perfecte afstemming van de zithoogte en de voetensteun op uw
lichaamsbouw verzekeren u van een optimale positionering van de
stoel en een ideale rit.
Bij de Comfort-variant kunnen het zitgedeelte en de voetensteun
tegelijkertijd met één simpele handbeweging worden ingeklapt.
Niet alleen is de lift daarmee praktisch en makkelijk in het gebruik,
maar kan ook makkelijk worden opgeborgen en neemt daardoor zo
min mogelijk ruimte in.
Door de bijgeleverde afstandsbediening staat de Levant Comfort
altijd paraat als je haar nodig hebt. De volautomatische opklapbare
rail (optioneel), maakt installatie mogelijk zeer dicht bij de doorgang
of helemaal onder aan de trap.
Om te zorgen dat de Levant Comfort past bij de rest van uw huis,
hebben we een uitgebreid assortiment aan bekleding voor u
uitgezocht.
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Levant Classic
Ergonomisch ‘op en neer’
De combinatie van het geavanceerde design dat is
ontwikkeld in samenwerking met fysiotherapeuten, de
betrouwbare techniek en de uitstekende prijs-kwaliteit
verhouding, maken de Levant Classic de perfecte traplift
voor in uw huis.
Het grote, ergonomisch ontworpen zitgedeelte biedt de gebruiker
veel ruimte, het dikke en luxe kussen verzekert hem van optimaal
comfort. Het sisal-kleurige en daardoor neutraal ogende zitgedeelte
kan makkelijk gecombineerd worden met ieder interieur.
De Levant Classic staat niet alleen voor mooi en comfortabel
design, maar ook voor een veilige rit. Het automatische
oplaadsysteem garandeert dat de traplift op ieder moment te
gebruiken is. De traplift brengt u zelfs tijdens een stroomstoring
veilig naar een andere verdieping.
Met de praktische, opvouwbare armleuning en voetensteun kan de
traplift compact worden ‘opgeborgen’ waardoor de trap vrij blijft.
Klanten uit heel Europa zijn unaniem in hun oordeel: door haar
eenvoudige en ergonomische design staat de Levant Classic
terecht bekend als ‘all-round winnaar voor rechte trappen.’

Slim ergonomisch design
Mooi en comfortabel design
Betrouwbaar
Compact

Levant Classic
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Levant Outdoor
Voor buitentrappen, uitstekend
in alle weersomstandigheden
Uw tuin of uw lager gelegen garage moeten natuurlijk
ook bereikbaar zijn.
Dankzij de Levant Outdoor heeft u veilig en gemakkelijk toegang
tot alle buitenruimten van uw huis.
Dankzij het sterke, waterafstotende zitgedeelte en de roestvrije
aluminium rails, is de Levant Outdoor bestand tegen alle weersomstandigheden. De buitenlift wordt geleverd in het klassieke,
typische Levant design. De kwalitatief hoogwaardige onderdelen
verzekeren u van duurzaam en betrouwbaar gebruik in weer en
wind. De lift wordt geleverd met een waterproof beschermhoes,
voor als u de lift niet gebruikt.

Gebouwd voor buitengebruik
Klassiek design
Duurzaam en betrouwbaar

Levant Outdoor
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Voordelen Levant

Voordelen Levant
We zetten alle eigenschappen en voordelen van de Levant hieronder voor u op een rij.

Compact ontwerp door
opklapbare armsteun,
zitting en voetenplank.

De opklapbare rail creëert
ruimte onder aan de trap in
geval van krappe situaties.

Veiligheidsgordel voor extra veiligheid

Snelle installatie.

Automatische draaitechniek
boven aan de trap.
(optioneel voor Comfort)

Eenvoudig en ergonomisch
bedieningspaneel.

Stijlvolle en luxueuze bekleding (Comfort).

Voordelen Levant en kleuropties

Kwalitatief hoogwaardige
samenstelling en materialen.
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Automatisch oplaadbaar,
gewoon via het stopcontact.

Buitenvariant beschikbaar

Kleuropties

*

Stof en kleur naar keuze
Kleuren vinyl bekleding

Kastanjebruin

Sisal

Rood

Grijs

Bruin

Zandkleur

Kleuren stoffen bekleding

Rood

Beige

Bordeauxrood

* Voor Levant Comfort. Levant Classic is alleen verkrijgbaar in de kleur Sisal.

Mokka
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Vrijblijvend advies
Nauwkeurig meten van de trap
Productie in eigen fabriek
Montage van de traplift
Uitleg over het gebruik van de traplift

Van advies naar installatie
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Van advies
naar installatie
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
Home Solutions 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 bezighouden 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. Zodra uw op maat gemaakte 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 op de
traptreden, 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 traplift 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 onze thyssenkrupp Home
Solutions servicemedewerkers verwachten.
Wij willen er namelijk zeker van zijn dat u tevreden bent met uw
traplift en het installatieproces.
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Reacties van tevreden gebruikers

Reacties van
tevreden gebruikers
De kwaliteit van onze service, montage en advies staat bij ons hoog in het vaandel.
Daarom vragen wij onze klanten naar hun mening in een online klanttevredenheidsonderzoek door de Feedback Company. Uit meer dan 500 beoordelingen van klanten
bleek dat onze diensten enorm gewaardeerd worden.
“Wij zijn geweldig
geholpen met de
traplift. Hij is slank,
robuust en van zeer
goede kwaliteit.”

“De service is prima en de telefonische
bereikbaarheid is uitstekend.”

“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.”

“Zelfs op mijn krappe
spiltrap ga ik moeiteloos omhoog, en de
trap blijft gewoon
beloopbaar voor mijn
partner. Dit hadden we
eerder moeten doen.”

“Ik gebruik hem
dagelijks en zou niet
meer zonder kunnen.
Ook met de kwaliteit
van de jaarlijkse
service en advies ben
ik heel tevreden.”

thyssenkrupp service netwerk
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thyssenkrupp
service netwerk
Bij thyssenkrupp Home Solutions heeft u de mogelijkheid tot service op maat. Onze
landelijk opererende serviceorganisatie kan binnen uiterlijk 24 uur bij u op locatie zijn.
Wij regelen dan voor u het onderhoud, de controle en de veiligheidsinspecties en
verhelpen eventuele storingen aan uw thyssenkrupp-traplift.
Onze service verspreid over heel Nederland. thyssenkrupp Home Solutions heeft adviseurs en
monteurs die u optimaal van dienst zijn. Dat ziet u terug in ons advies maar ook in de service die
wij 7 dagen per week en 24 uur per dag kunnen verlenen.
65 jaar kennis en ervaring. thyssenkrupp Home Solutions bestaat al 65 jaar, waarin wij niet alleen
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.
Korte levertijden. Doordat onze fabriek in Nederland staat en onze
werkmethoden optimaal op elkaar zijn afgestemd, kunnen wij zeer
korte levertijden hanteren. Dat begint al bij de opmeting, die wij
met de grootste precisie voor u uitvoeren.
Zekerheidsplan. Bij thyssenkrupp Home Solutions bent u
verzekerd van een advies op maat, een lift naar uw wensen
en een service waarbij u door middel van een zekerheidsplan
gegarandeerd bent van een jarenlang probleemloos
gebruik van uw lift.

Onze fabriek

Voor meer informatie
Bel 0800-5003 (gratis)
of mail naar trapliften.nl@thyssenkrupp.com
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Fabriek

Al 65 jaar
Nederlands fabricaat
met Duitse degelijkheid
Onze thyssenkrupp trapliftenfabriek is gevestigd in Nederland en heeft al 65 jaar
ervaring met de productie van trapliften. Jaarlijks produceren wij hier meer dan
20.000 trapliften voor consumenten wereldwijd. Natuurlijk blijven we onszelf en
onze productie-processen continu verbeteren, om zo de hoogst haalbare standaard
in deze branche te bereiken.
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 beschikt u over een betrouwbare en gebruiksvriendelijke traplift, die perfect past bij u en uw trap.
Gedurende het productieproces vindt er een continue kwaliteitscontrole plaats. Hiermee garanderen
wij een betrouwbaar en comfortabel product met een zeer groot gebruikersgemak. Dit resulteert
iedere keer weer in Nederlands fabricaat met Duitse degelijkheid.

thyssenkrupp is meer dan trapliften
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thyssenkrupp is
meer dan trapliften
thyssenkrupp is toonaangevend op alle gebieden van mobiliteit. Zo leveren wij niet
alleen trapliften, maar ook platformliften en huisliften. En net als voor onze trapliften
geldt ook hiervoor: geheel naar wens van de gebruiker, met dezelfde hoge kwaliteit
en met dezelfde service.

Onze platformliften (1 en 2) worden veelvuldig
gebruikt in bedrijfspanden of ziekenhuizen.
Onze huislift (3) is een luxueuze oplossing
met een beperkt vloeroppervlak. Dit is onze
bijdrage aan de richtlijn ‘toegankelijkheid voor
gehandicapten in openbare gebouwen’, die
vanaf 2017 ingaat.
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Engineering. Tomorrow. Together.
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Engineering.
Tomorrow.
Together.
thyssenkrupp is al meer dan 200 jaar leverancier van
producten en diensten in zeer uiteenlopende sectoren, zoals
de automobielindustrie, bouw en constructie, chemische
industrie, energie, voeding, olie en gas, aerospace, mijnbouw en metaal, engineering, scheepsbouw en speciale
voertuigen.
Engineering zit ons in het bloed. Technische toepassingen
ontwikkelen, dat is wat we doen. Sterker nog, bij thyssenkrupp
denken we in techniek. Of we nu op industriële complexen werken
of op kantoor. Waar dan ook ter wereld. Dat betekent dat we
constant werken aan nog slimmere, innovatievere oplossingen,
voor zowel grote als kleine klanten.

thyssenkrupp al meer dan 200
jaar ‘een huis van vertrouwen’
En als het aan ons ligt, gaan we daar nog minstens 200 jaar mee
door. Samen met onze klanten. Want wij kennen hen door en door,
zij kennen en vertrouwen ons voor de volle 100%. Ongeacht of ze
nou oplossingen zoeken voor hun fabrieken, voor hun
werktuigbouwkundige uitdagingen, voor de toenemende
verstedelijking of voor mensen die langer thuis moeten blijven
wonen: thyssenkrupp investeert in technologische innovaties en
maakt de wereld daarmee stukje bij beetje een betere wereld. Dat
beloven we u.
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Uw veiligheid op de trap

Uw veiligheid
op de trap
Het niet meer kunnen traplopen is voor veel senioren een reden om hun geliefde eigen
huis te verlaten. Trappen kunnen inderdaad een belemmering zijn. Maar was dat al niet
altijd zo? Met de wasmand naar boven, met de baby op de arm of snel de trap af om de
deur open te maken…trappen kunnen een belemmering zijn. Maar er is geen reden om
een trap als onoverkomelijk probleem te zien.
Adviezen om uw trap veiliger te maken:
• Zorg voor een stevige leuning
• Houdt uw handen vrij zodat u zich vast kunt houden
• Zorg voor goede verlichting in het trappenhuis
• Zorg dat tapijten goed passen
• Houdt de trap altijd vrij van spullen
• Draag geen slippers of sokken als u de trap oploopt.
• Wacht na het schoonmaken tot de treden droog zijn
• En als de trap een serieus obstakel voor u wordt, kan een traplift u helpen.
We laten u graag kennismaken met onze trapliften, en u zult zien wat thyssenkrupp bedoelt met
‘engineering.tomorrow.together.’
Technologie op maat is de toekomst. Uw toekomst.
Ontdek de vele mogelijkheden en configuratie-opties van de thyssenkrupp trapliftproducten. We zijn
ervan overtuigd dat dit de perfecte langetermijnoplossing is om langer en gelukkiger in uw eigen huis
te wonen.

Word ambassadeur
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Word nu ambassadeur
Bent u net zo enthousiast over onze trapliften als wij? Dan verwelkomen wij u graag als
ambassadeur. U kunt op twee manieren meedoen met ons ambassadeursprogramma:
U beveelt onze trapliften aan bij een vriend, kennis of familielid, of u ontvangt
geïnteresseerden in uw woning zodat zij uw lift kunnen uitproberen.
Doe een aanbeveling
Wellicht heeft u een familielid, vriend, of kennis, die ook geholpen is met een traplift van thyssenkrupp.
Als u die persoon met ons in contact brengt, zorgen onze adviseurs dat hij in een geheel vrijblijvend
gesprek op de hoogte wordt gebracht van alle mogelijkheden. Als hij zijn traplift vervolgens bij ons
aanschaft, krijgt u van ons een cadeaubon ter waarde van €150,-.
Referentie-adres
Wij bieden geïnteresseerden graag de mogelijkheid om een traplift te testen. En waar kan dat beter
dan in het huis van een bestaande klant? Behalve dat die u een rit kan laten maken op zijn traplift, kan
hij u ook alles vertellen over het advies- en installatieproces en over onze service. Daarom zijn wij op
zoek naar klanten die hun huis open willen stellen om hun traplift te laten bekijken en uitproberen.
Ook die moeite belonen wij graag met een cadeaubon van €25,- per bezoek.
Als u meer informatie wenst te ontvangen over ons ambassadeursprogramma, neem dan gerust
contact op via 0800-5003 of trapliften.nl@thyssenkrupp.com. U kunt hiervoor ook terecht op
www.thyssenkrupp-homesolutions.com.
Geef uw mening over thyssenkrupp Home Solutions
We doen ons best om u de beste producten en diensten te bieden, klanttevredenheid staat bij ons
voorop. We horen dan ook graag van u of u nog suggesties voor ons hebt. Zou u onze trapliften en
onze dienstverlening willen beoordelen? Dat kan via tkencasa.nl en klik dan op klantbeoordelingen.
thyssenkrupp Home Solutions werd tot nu toe beoordeeld met een gemiddelde van 9,5.

Klantbeoordelingen

9.5/10
100% van de klanten beveelt dit bedrijf aan.

thyssenkrupp
Home Solutions NV
Van Utrechtweg 99
2921 LN Krimpen aan den IJssel T:
0800-5003 (gratis)
trapliften.nl@thyssenkrupp.com
www.thyssenkrupp-homesolutions.com
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Disclaimer
Aan de inhoud van deze brochure is de grootste
mogelijke zorg besteedt. Toch kan thyssenkrupp
Home Solutions op geen enkele wijze instaan voor de
juistheid of volledigheid van de informatie. Aan de inhoud
van de brochure kunnen dan ook geen rechten worden
ontleend. thyssenkrupp Home Solutions aanvaardt
geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien
uit de inhoud van deze brochure.

