
Plafondtilsysteem 

Een plafondtilsyteem is dé oplossing voor werken met een tillift, zowel in kleine als 

in grote ruimtes! Het plafondtilysteem is uit te breiden naar een systeem waarmee 
met één tilunit zowel sanitaire ruimtes als slaap- en/of woonkamer bereikt kunnen 

worden.  Om een optimale bereikbaarheid te hebben in het vertrek kan er gekozen 
worden voor een X-Y railsyteem De bediening van de lift is eenvoudig en biedt 

prettige werkomstandigheden voor gebruiker en personeel. Doordat het systeem 
aan het plafond is bevestigd, neemt de lift geen leef- en/of werkruimte in beslag. 

 
Geschikt voor zelfstandig gebruik: 

De tilunit kan ook uitgerust worden met een horizontaalmotor. Hierdoor hoeft de 
tilunit niet meer handmatig voortbewogen te worden, maar activeert men via de 

handbediening een aandrijving in de tilunit die zorgt voor de horizontale 
verplaatsing. Het is ook mogelijk de tilunit te voorzien van een infra-rood  

afstandbediening. 
 

Afhankelijk van het model plafondliftsysteem  kan de lift uitgevoerd worden om 

met een  tilband, Surehands-tilbeugel of elektrisch kanteljuk de transfer te maken 
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 Wand- en toiletbeugels 

 Trapleuningen/trapspilbeugels  
 

 Verhoogd toilet 
 Spoel/föhn systeem (bidet) 

 Elektrisch doorspoelsysteem 

 Aanpassen badkamer 

 Creëren separate douchegelegenheid 

 Thermostaatkraan 

 Eenhendel mengkraan 

 Anti-slip vloer 

 Badplank 

 Badlift 

 Instapbad 

 Douchestoel muurbevestiging, wegneembaar of verrijdbaar 

 Toiletstoel wegneembaar of verrijdbaar 

 Tweede toilet (Sanibroyeur) 
 

 Plafondliften 

 Plateauliften (binnen/buiten) 

 Trapliften 

 

 Nivelleren drempels binnen en buiten de woning 

 Aanpassen straatwerk 

 Stalling voorziening (o.a. scootmobiel) 

 Hellingbaan 

 Galerijophoging/balustrade ophoging 
 

 Aanbouw/uitbreiding van de woning 

 Verbreden deur/kozijn 

 Schuifdeuren 

 Elektrische deurautomaten centrale toegang en/of berging 

 Intercominstallatie (met/zonder videosysteem) 

 Aangepaste keuken 

 Individueel op maat gemaakte aanpassingen 

Uw veiligheid is onze zorg 
 

 

 

Verhoef Groep  

 

is leverancier en installateur om uw woning veiliger, 

 comfortabeler en toegankelijker te maken 


