
G AM M A
DE LIFT MET LANGE LEVENSDUUR

OERDEGELIJK MAATWERK
ZELFDRAGENDE STRUCTUUR

PRIJSBEWUST

1
0

1
 M

O
G

E
LI

JK
H

E
D

E
N



MULTIFUNCTI-
ONEEL VOOR 
BEDRIJVEN EN 
PARTICULIEREN

DE MATRIX  
GAMMA

Deze liften komen vanuit ons  
buurland Duitsland. De liften worden  
gemaakt voor een lange levensduur.  
De productietermijn bedraagt 6 weken.  
De plaatsing kan in anderhalve dag.

Dit liftje is toepasbaar in horecazaken,  
winkels met stockruimte in  
de kelder of een verdieping, maar ook  
toepassingen in privéwoningen en  
appartementen om het leven  
aangenamer en veiliger te maken.

Met dit grote merk bieden wij u dus  
ongeëvenaarde kwaliteit aan, op maat 
gemaakt. Deze lift zit in een zelfdragende, 
gegalvaniseerde structuur. U heeft aldus 
slechts een lichte afwerking nodig. 

We kunnen ook verder gaan dan 300 kg, 
vele toepassingen zijn mogelijk met deze 
liften. 

Standaarduitrusting

Schachtconstructie
ff Verzinkt stalen schachtconstructie van speciaal gewalste profielen, 
voorgemonteerd in een 2 meter hoog segment inclusief kabelgoot.

Cabine
ff Verzinkt stalen cabine, gefabriceerd volgens de nieuwste technieken, 
centrale ophanging, dubbelzijdige geleiding en instelbare leidsloffen. 
Liften op werkhoogte zijn standaard voorzien van een uitneembaar 
tussenplateau. Cabinemaat leverbaar in staffels van 25 mm.

Deuren
ff Uitvoering overeenkomstig DIN 18092 en 18090,  
leverbaar als draaideuren en guilotinedeuren. CE gecertificeerd.

ga
m

m
a

m
at

rix 
BASISTABEL VOOR ENKELE STANDAARDMATEN

TYPE KOOIBREEDTE  
(MM)

KOOIDIEPTE  
(MM)

KOOIHOOGTE  
(MM)

SCHACHTMATEN

ISo-A  400 - 1000 500 - 1000 600 - 1200 kooibreedte: +300
kooidiepte: +150
put 0 mm

Iso-C 400 - 800 500 - 800 600 - 1000 kooibreedte: +350
kooidiepte: +150
put ½ deur: +50 mm

Iso-D 400 - 800 50 - 800 600 - 1000 kooibreedte: +350
kooidiepte: +150
put 350 mm

Iso  
Max 500

1000 1400 1200 - 2000 Kop DH: +1300 mm

Iso-A heeft guillotinedeuren op 70 cm hoogte (snelheid 0,4 m/s)
Iso-C heeft guillotinedeuren gelijk met de vloer (snelheid 0.27 m/s)
Iso-D heeft draaideuren gelijk met de vloer (snelheid 0.27 m/s)
De liften type A/C/D zijn mogelijk van 50 kg tot 300 kg.

Iso-Max 500 is een europalletlift met draaideuren (snelheid 0,25 m/s)
Deze lift is mogelijk tot 500 kg

Schachthoofd: werkhoogte + deurhoogte +1260 mm
Alle maten kunnen aangepast worden per 25 mm



STRONG
Onze materialen komen van de grootste fabrikanten,
die toeleveren aan de grootste merken. Zij waar ‑ 
borgen door hun kennis samen met onze keuze
van materialen en kwaliteiten, dat een lift door ons
geplaatst minstens 45 jaar blijft staan. Bij normaal
gebruik zal u aan onze liften daardoor de minste
kosten hebben gedurende deze 45 jaar.  
Matrix Liften won’t let you down.

SAFE
Matrix liften staat voor safe, veiligheid. Want wij
willen dat geen enkele gebruiker van onze liften iets
overkomt. Dat hebben wij in het verleden bewezen
met onze meer dan 1500 projecten in meer dan
20 jaar. Wij zullen nooit een risico lopen of ingaan
op een vraag om niet correct om te springen met
de normen. Matrix Liften won’t let you down.

SURE
Matrix liften zal u juist adviseren. U kan dus
uw vertrouwen in Matrix Liften leggen. Er zijn liftfirma’s
die een bepaalde lift niet zullen aanbieden.
Ze hebben daar hun redenen voor. Wij adviseren
wat best is voor u en uw gebouw. Laat ons eerlijk
zijn uw toekomstige gebruikers of dit nu huurders,
eigenaars of overheid zijn, iedereen wil verstandig
omspringen met zijn geld. Het is dus onze taak u
de juiste lift aan te wijzen. En die is er.  
Matrix Liften won’t let you down.

SMART
Want een lift van Matrix Liften is een investering
die voor jou werkt. Niet voor ons als installatiebedrijf.
En dat is een uitzondering. Wij gaan geen
lift ontwerpen (met speciale kabels of speciale
ingewikkelde structuren) zodanig dat wij juist meer
kunnen verdienen aan uw lift. Wij willen niet meer
naar uw lift gaan dan nodig. Een minimum
contract is nodig en een minimum aantal stukken
is nodig gedurende die 45 jaar dat wij voor uw lift
zullen zorgen. Dat is Smart voor uw geld.
Dat is een vertrouwen tussen u en ons. En zo
is het opnieuw: Matrix Liften won’t let you down.



MATRIX LIFTEN
Jan Samijnstraat 19 | 9050 Gentbrugge | 09 232 41 88
info@matrixliften.be

www.matrixliften.be

WIJ MAKEN 
VOOR U 
HET VERSCHIL

ff met de ideale liftoplossing die perfect past 
bij uw project en binnen uw budget
ff met de kwaliteitsnorm ISO9001+, 
en dat vertaalt zich in minder onderhoudskosten
ff met 20 jaar ervaring, ontegensprekelijk 
een gevestigde waarde
ff met de meest kwalitatieve materialen 
uit gerenommeerde fabrieken
ff met een vooruitstrevend onderhoudscontract 
dat u online kan beheren

Speciale vragen? Bijzondere eisen? 
Uitzonderlijke werfomstandigheden?

Laat niets u tegenhouden om ons 
uw plannen voor te leggen. 
Wij bezorgen u graag een verrassend 
interessante offerte! 

U vindt ons elk jaar op Batibouw 
& op de BIS bouwbeurs


