
AL P H A
STANDAARD, ALLES VOORZIEN

PRIJSBEWUSTE LIFT
30 TOT 50% GOEDKOPER

DAN EEN ELEKTRISCHE LIFT

IN
T

E
R

E
S

S
A

N
T



UITERMATE  
GESCHIKT  
VOOR KLEINE 
FLATGEBOUWEN

DE MATRIX  
ALPHA

De snelheid is 0,44m/s.  
De lift is onverwoestbaar en zal zeker  
een levensduur van 45 jaar halen.  
Overliggende toegangen zijn mogelijk.  
De lift voldoet volledig aan de Europese  
Richtlijnen.

De voordelen van de Alpha reeks:

ff Lage onderhoudskosten. Deze lift zal  
daarom minstens 55.000 euro minder  
kosten dan een elektrische uitvoering. 

ff Lange levensduur. De lift is berekend  
volgens de strengste normen, en aldus  
de sterkste onderdelen.

ff Deze onderdelen komen van de grootste  
leverancier van liften in de wereld.  
Met de bedoeling u levenslang te helpen.

ff Er zijn weinig onderdelen die aan slijtage  
onderhevig zijn. De lift is dus een stuk  
bedrijfszekerder.

* tot 2 stopplaatsen, 225 kg en 0,3 m/s kan  
men ook monofasig werken. De andere modellen  
hebben 3-fasige stroom nodig (in elk gebouw  
reeds voorhanden).

** Indien u een huislift te traag vindt (0,15 m/s)  
dan kan u opteren voor deze Alpha-x lift.  
Deze is nog beter op vlak van prijs, en de lift  
zal vele jaren langer meegaan dan voorzien.  
Deze lift is dus enkel beschikbaar voor  
2 stopplaatsen. Snelheid 0,3 m/s.

Deze Alpha reeks is perfect geschikt voor 2 tot en
met 4 stopplaatsen. Sommige modellen kunnen  
tot 5 stopplaatsen gaan.

Er is steeds een machinekamer nodig: 
hoogte 2 m. Tot en met 320 kg is 850 x 500 mm  
voldoende. Daarboven is de maat 1000 x 700 mm nodig.
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BASISTABEL VOOR ENKELE STANDAARDMATEN

KOOI (AxB) SCHACHT (CxD) DEUR (E)

180kg/2 pers. 700 x 700 mm 1150 x 1100 mm 650 mm

225kg/3 pers. 800 x 900 mm 1300 x1250 mm 700 mm*

300kg/4 pers. 800 x 1000 mm 1300 x 1350 mm 700 mm

320kg/4 pers. 850 x 1100 mm 1350 x 1450 mm 750 mm

400kg/5 pers. 1000 x 1100 mm 1400 x 1450 mm 750 mm

450kg/6 pers. 1000 x 1300 mm 1450 x 1650 mm 800 mm

630kg/8 pers. 1100 x 1400 mm 1600 x 1750 mm 900 mm

320kg/4 pers. 850 x 1100 mm 1350 x 1450 mm 750 mm**

●  put 1 m, schachthoofd 3,35 m, hefhoogte 11 m ●



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




