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De door ETNA vervaardigde personenliften worden 
gekenmerkt door comfort, bedieningsgemak en veiligheid. 
Met de productie van ruim 900 liften per jaar is Etnalift een 
van de grootste producenten van huisliften in Europa, met 
meer dan 30 jaar ervaring. 

Deze kennis en ervaring staat volledig ten gunste van iede-
reen die in zijn of haar woning meer comfort en uitstraling 
wenst. Een woning is immers een flexibele leefruimte, met 
plaats voor innovatie. ETNA personenliften zijn speciaal 
ontwikkeld voor gebruik in huis en uitgerust met uiterst vei-
lige technologie, leverbaar in uiteenlopende uitvoeringen en 
kleuren. Ontdek naast onze basiscollectie ook de vele moge-
lijkheden van de design en premium collecties in deze bro-
chure.

Onze adviseurs werken door heel Nederland en komen in 
overleg bij u thuis of op locatie voor een deskundig advies. 
Profiteer van onze kennis en ervaring!

UW EIGEN LIFT IN HUIS
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Meer comfort voor iedereen, 
dat is en blijft onze missie.
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1

DE PERSONENLIFT VOOR THUIS

Door een fraai geïntegreerde personen-
lift in huis profiteert u volop van alle lee-
fruimtes en maakt u uw woning levensloo-
pbestendig. Bovendien zal door een lift in 
huis de waarde van uw woning toenemen.

8 REDENEN OM TE KIEZEN 
VOOR EEN ETNALIFT IN HUIS

DE BESTE PRIJS/KWALITEITVERHOUDING
Door efficiënte productiemethodes en een modulaire opbouw zijn we er met 
ETNALIFT in geslaagd degelijke liften voor in huis te bieden die voor particu-
liere woningeigenaren betaalbaar zijn. Afhankelijk van uw wensen en beschik-
bare budget kan er worden gekozen uit scherp geprijsde basismodellen, design 
liften of liften met een exclusieve uitstraling.

1
ZUINIG EN STIL
De huislift verbruikt, mede door het hydraulische systeem, zeer weinig energie 
en is erg stil. Voor het aandrijven ven de hydraulische pomp is een eenvoudige 
wandcontactdoos voldoende (230V). De liftcabine is voorzien van accu’s in 
cabine waardoor de lift tijdens een stroomstoring omlaag zal blijven gaan….???

2
DE VOORDELEN VAN EEN HYDRAULISCHE PERSONENLIFT 
Het hydraulische systeem biedt belangrijke voordelen ten aanzien van be-
trouwbaarheid en duurzaamheid. Bij het omhoog gaan van de lift wordt door 
een moderne en stille pomp slechts enkele liters plantaardige olie in de cilinder 
gepompt. Bij het omlaag gaan van de lift loopt de olie vrijwel geruisloos terug 
in de pomp. In tegenstelling tot andere personenliften heeft de lift geen kabels, 
kettingen, ophangingen of spindelmotoren en werkt bijzonder veilig.
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RUIMTEBESPAREND, MAXIMALE BINNENRUIMTE  
EN MAATWERK
De lift beschikt over uiterst compacte aandrijftechniek en geleiderails, waar-
voor een inbouwdiepte van circa 10 centimeter volstaat. Doordat de bestu-
ringsunit met de hydraulische pomp buiten de liftschacht wordt geplaatst, 
kan de beschikbare ruimte optimaal worden benut voor een zo groot mogeli-
jke lift in huis. Bovendien kunnen de afmetingen van de personenlift worden 
aangepast, passend binnen de beschikbare ruimte.
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SNEL EN EENVOUDIG GEMONTEERD
Installatie van de lift gaat relatief snel en eenvoudig en kan in vrijwel iedere 
woning. De aandrijving kan worden bevestigd aan slechts één constructieve 
wand, waardoor de overige wanden van de schacht kunnen worden uitge-
voerd in dunner en lichter materiaal, zoals bijvoorbeeld een gipswand of 
(transparante) panelen. Uiteraard worden onze liften worden geplaatst door 
ervaren monteurs, die door de fabrikant zijn getraind en gecertificeerd.

5

UNIEKE NOODVOORZIENINGEN
In het geval van een stroomstoring of elektronisch defect kan gebruik wor-
den gemaakt van een mechanische nood-omlaag functie, waarbij de lift lang-
zaam zal dalen naar een lagere verdieping. De nood-omlaag functie kan zowel 
in de liftcabine als daarbuiten worden bediend. Dankzij een nood-sleutel kan 
de cabinedeur van binnenuit worden ontgrendeld waardoor de cabine kan 
worden verlaten. De lift is bovendien standaard voorzien van noodverlichting 
en telefoonmodule die op uw eigen centrale kan worden aangesloten.

6

PASSEND IN ELK INTERIEUR
Naast betrouwbaarheid, veiligheid en comfort is door de ontwerpers veel 
aandacht besteed aan design. De liften zijn leverbaar in drie verschillende 
collecties en kunnen bovendien worden voorzien van een ‘’personal touch’’. 
Heeft u een modern, klassiek of landelijk interieur? Wij ontwerpen altijd een 
personenlift, passend in uw huis!
7

VIER JAAR FABRIEKSGARANTIE
Op de ETNA personenliften ontvangt u het eerste jaar volledige garantie 
(materiaal, arbeidsloon en voorrijkosten) met aanvullend 3 jaar garantie op 
materialen.8



6      

BASIS COLLECTIE 
TOPKWALITEIT TEGEN EEN SCHERPE PRIJS 

Zonder iets af te doen aan de kwaliteit kan 
er worden gekozen uit scherp geprijsde 
basismodellen die leverbaar zijn in 6 ver-
schillende kleuren en 4 afmetingen (op-
tioneel op maat gemaakt).

Voorbeeld basismodel 
deur en interieur 'Blauw'
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 LIFT IN HUIS
OP MAAT

De ETNALIFT personenliften 
zijn leverbaar in de afmetingen, 
small, medium, large en extra 
large. Daarnaast is het mogelijk 
om de lift aan te passen aan de 
beschikbare ruimte in huis.

6 BASISKLEUREN VOOR 
DEUR & INTERIEUR

Grijs

Esdoorn Exotisch

Wit

Blauw

Taupe

De fraai geïnte-
greerde bedienings-
kolom halverwege 
de lift de kleur grijs. 
De kolom is stan-
daard voorzien van 
een handgreep en 
spiegel.

UITRUSTING 
LIFTCABINE

Optioneel: 
transparante glasdeur
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VEILIGHEID
In het geval van een 
stroomstoring of elek-
tronisch defect kan ge-
bruik worden gemaakt 
van een mechanische 
nood-omlaag functie, 
waarbij de lift langzaam 
zal dalen naar een lagere 
verdieping. De nood-
omlaag functie kan 
zowel in de liftcabine 
als daarbuiten wor-
den bediend.

De personenliften uit de basis collectie zijn leverbaar 
in de afmetingen, small, medium, large en extra large. 
Optioneel is het mogelijk om de lift aan te passen aan 
de beschikbare ruimte in huis.

Installatie van de lift gaat relatief snel en eenvoudig 
en kan in vrijwel iedere woning.

BASIS

VERLICHTING

Ledspots

VLOERAFWERKING PVC

Voorbeeld basismodel 
deur en interieur 'Esdoorn'

Grijs gepolijst 
beton
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DESIGN
'DECO'-HUISLIFTEN 
Heeft u een modern, klassiek of landelijk in-
terieur? Wij ontwerpen altijd een personen-
lift, passend in uw huis. De design collectie 
biedt extra mogelijkheden ten aanzien van 
kleuren en mogelijkheden ten opzichte van 
de basis collectie. Eveneens leverbaar in vier 
standaard afmetingen of op maat gemaakt; de 
ideale lift in huis! 
Onze personaliseerbare liften zijn 
verkrijgbaar in vier standaardafme-
tingen (S, M, L of XL) of kunnen op 
maat worden gemaakt naargelang de 
ruimte waarover u beschikt.

Voorbeeld designmodel 
Interieur 'Eiken'

LIFTDEUREN 
De liften zijn leverbaar met automatische of 
handmatige deuren, volledig of gedeeltelijk 
glazen deuren, deuren met (semi) transparant 
glas of met een spiegel.

De aluminium deurprofielen zijn optioneel 
leverbaar in diverse RAL kleuren.
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 LIFT INTERIEUR 
De binnenwanden van de cabines worden bekleed 
met panelen in diverse kleuren en designs, glas of 
een spiegel. Ook is het mogelijk het interieur een 
persoonlijke touch te geven door een foto aan te 
leveren waarmee het interieur kan worden beplakt.

Jungle Steen TulpScandinavisch

Of bezorg ons uw favoriete 
foto voor een gepersona-

liseerde bedrukking!

Vloer in pvc in 5 kleuren

Optioneel: wit of zwart marmer 

Alle liftcabines zijn uitgerust met 
ledspots in het plafond.

 VLOERAFWERKING PVC

Bedrukkingen

EikenOpaalblauw Wit Tropisch 
hardhout

Grijs 
gepolijst 

beton

Zwart

Eiken

Wit

Grijs
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Voorbeeld van een huislift 
uit de designcollectie met 
een combinatie van witte 
decorpanelen, bedie-
ningskolom van vloer tot 
aan plafond, en een zwar-
te PVC vloer.

DESIGNMODEL WIT

Voorbeeld van een huislift 
uit de designcollectie met 
opaalglas decorpanelen ge-
combineerd met een spiegel, 
bedieningskolom van vloer 
tot aan plafond, en een PVC in 
betonlook.

DESIGNMODEL 
OPAALGLAS

De combinatie van 
houten decorpanelen, 
een spiegel tot op de vloer 
en de witte PVC vloer ge-
ven een mooi contrast. 
De lift heeft hierdoor een 
luxe uitstraling.

De fraai geïntegreerde 
bedieningskolom vanaf de 
vloer tot aan het plafond is 
leverbaar in de kleuren gri-
js, wit of zwart. De kolom is 
standaard voorzien van een 
handgreep en spiegel.

HOUT DECOR

UITRUSTING 
LIFTCABINE

DESIGN
BEDIENINGSKOLOM

Serpentin 

Zwart Wit



PREMIUM
MAXIMALE ONTWERPVRIJHEID 

De premiumcollectie biedt maximale 
ontwerpvrijheid voor de ideale lift in huis, 
afgestemd op uw persoonlijke smaak. Ont-
dek de ruime keus uit decorpanelen van 
hoogwaardige kwaliteit met satijneffecten, 
in mozaïek of hout. Optioneel leverbaar 
met een vloer van Portugees marmer.

Premium huislift met een cho-
colade bruine achterwand in 
reliëf, gecombineerd met een 
witte wand met in zwart kwar-
ts uitgevoerde bedieningsko-
lom, en zwart marmeren vloer.

Monaco
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Door het interieur van de 
Premium lift af te werken 
met luxe houten panelen 
krijgt uw lift in huis een ti-
jdloze en warme uitstraling.

Megève
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Voorbeeld van een Pre-
mium lift in huis met keuze 
uit rijke kleuren en satijnef-
fecten, de lift is voorzien van 
een deur met een combina-
tie van glas en een spiegel.

Deauville
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Met deze uitzonderlijke en hoo-
gwaardige afwerking maakt u 
van uw lift een juweel in uw huis.

Place Vendôme

Bekledingen in mozaïekwerk 
gecombineerd met originele 
en harmonieuze houtsoorten 
geven uw huislift een unieke 
en persoonlijke uitstraling.

Versailles  
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BEDIENINGSKOLOMMEN 
KWARTS

4 GLASYPES

Optioneel:

Goud Zilver

Zwart     Wit

Kleuren deuren

Megève

Deauville

Vloeren

BINNENAFWERKING

Met de liften uit de PREMIUM-collectie bieden we een uniek aanbod aan decoratieve oplossingen. 
Vrijwel alles is mogelijk om van uw lift een uniek stuk in huis te maken. 
Door de combinatie van de hoogwaardige kwaliteit van de lift, hydraulische aandrijftechniek en 
luxe afwerking komen deze liften uitstekend tot hun recht in iedere woning of  appartement. De 
deuren kunnen al dan niet automatisch worden geopend en zijn gedeeltelijk of volledig met glas 
bekleed. U hebt de keuze uit transparant glas, spiegelglas, rookglas of een decoratief paneel. 
Het interieur van de Premium huisliften is uiterst verfijnd dankzij de zorgvuldig gekozen materiaal-
soorten en kleuren. Om uw lift in huis nog eens extra luxe af te werken kan de vloer worden bekleed 
met witte of zwarte tegels van Portugees marmer.

UNIEKE KLEUREN EN MOGELIJKHEDEN

VERLICHTING 

2 ledspots

Wit kwartsZwart kwarts

Rookglas 
Spiegelpaneel

Rookglas 
Opaal paneel

Rookglas 
Panoramisch

Transparant glas 
Panoramisch

Zwartgrijs 
gepoederd

Zebrano 
naturel

Afrikaans 
mahonie  Eik grafiet Licht es Eik natuur

Ameri-
kaanse 

notelaar 
T9

  Zebrano 
T448

Canadese 
esdoorn

Wit  
marmer

Zwart 
marmer

Crème

Grijs

Klei

Zwart

Cacao

Wit

 Rood

 Turquoise

Azuur

chocolade

Zand 

Goud

Zilver

Zwart

Ecru
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DE VISIE VAN ETNALIFT

Met de productie van ruim 900 liften per 
jaar is Etnalift een van de grootste pro-
ducenten van huisliften in Europa, met 
meer dan 30 jaar ervaring.

Deze kennis en ervaring staat volle-
dig ten gunste van iedereen die in zijn 
of haar woning meer comfort en uits-
traling wenst.

       ONZE WERKWIJZE

DESKUNDIG ADVIES
Indien er daarna behoefte is aan advies of 
uitleg maken we in overleg met u een afs-
praak. Al onze adviezen (ook huisbezoeken) 
zijn vrijblijvend en gratis.

1
KENNISMAKING
Bel of mail ons met uw vraag. Een korte 
omschrijving van de oplossing die u zoekt is 
voor ons vaak al voldoende om u te advise-
ren. U ontvangt al snel praktische informatie 
en prijzen.

2

3
SNELLE LEVERING EN INSTALLATIE
Na goedkeuring van de door ons uitge-
brachte offerte en tekening wordt produc-
tie van uw huislift gestart, de gemiddelde 
levertijd bedraagt 6 weken. De installatie 
van een lift in huis duurt gemiddeld 3 dagen.

EEN VERANDERENDE SAMENLEVING
De vergrijzing van de bevolking is een wereldwijd fenomeen dat gepaard gaat met een sociologische transformatie: we worden anders oud 
dan 30 jaar geleden! Soms is er daardoor behoefte aan meer ruimte door bijvoorbeeld nieuw-samengestelde gezinnen, kinderen die weer 
thuis komen wonen na een periode van zelfstandigheid, of meerdere generaties onder één dak en noem maar op. Een woning dient daarom 
te worden gezien als een flexibele leefruimte, met plaats voor innovatie. ETNA personenliften zijn speciaal ontwikkeld voor gebruik in huis 
en uitgerust met uiterst veilige technologie, leverbaar in uiteenlopende uitvoeringen en kleuren. 

LANGER ZELFSTANDIG WONEN
Steeds meer mensen willen zo lang mogelijk in hun eigen huis blijven wonen. Het overbruggen van de trap vormt dan vaak een van 
de eerste problemen. Al is het traplopen slechts lastig, het beklimmen van de trap met zware boodschappen of een wasmand leidt 
soms tot gevaarlijke situatie die met een stoeltjestraplift niet kunnen worden opgelost. Met een lift in huis is het mogelijk uw wo-
ning daadwerkelijk levensloop bestendig te maken, enterwijl u direct profiteert van de luxe en comfort die onze huisliften bieden. 

EEN LIFT IN HUIS VOOR IEDEREEN
Met efficiënte productiemethodes en een modulaire opbouw streven we er bij ETNALIFT na degelijke liften voor in huis te bieden 
die voor particuliere woningeigenaren betaalbaar zijn. In de basiscollectie worden daarom scherp geprijsde huisliften aangeboden 
in beperkte kleuren en afmetingen, met oog voor kwaliteit, duurzaamheid en veiligheid. En zo hoort het ook. Onze liften zijn immers 
bestemd voor particulieren die de lift permanent in huis gebruiken. 

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN 
Etna France zet zich actief in om de ecologische voetafdruk van het bedrijf te zoveel mogelijk te beperken. Om de aanpak op dit ge-
bied structureren, ontving Etna France het label ISO 26000. Via dat label geeft ETNALIFT bij Etna France blijk van haar missie op het 
vlak van vooruitgang en respect voor alle betrokken partijen, zowel klanten, medewerkers als zakelijke partners.

VEILIGHEID EN KWALITEIT VAN ONZE LIFTEN
De veiligheid en kwaliteit van ETNALIFT huisliften zijn uiteraard ten aller tijde van essentieel belang geweest in het Kwaliteitsmanage-
ment Systeem. De huislift is een uiterst doorontwikkeld product. Zowel de basis voor het ontwerp als de toegepaste componenten zijn 
aan strenge testen onderworpen hebben hun kwaliteit sinds jaar en dag bewezen. ETNALIFT is een merk van Etna France en gecer-
tificeerd met ISO-norm 9001-2015.
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TECHNISCHE INFORMATIE

De standaard liftconfiguratie bestaat uit 
geleidesrail met een hydraulische cilin-
der, een besturingskast met hydraulische 
pomp en gedeeltelijk gesloten liftcabine. 
 

De ETNA huisliften worden geplaatst in een gesloten schacht. Voor bevestigen van de gelei-
derails waarlangs de liftcabine beweegt dient één van de wanden constructief te zijn. De ove-
rige wanden van de schacht kunnen worden uitgevoerd in dunner en lichter materiaal, zoals bi-
jvoorbeeld een gipswand of optioneel geleverde (transparante) liftpanelen.

• Opvoerhoogte: 8,5 meter 
• Aantal stopplaatsen: maximaal 4  

(soft start/stop)
• Nominale last: 250 kg/m², tot 4 personen 
• Aandrijving: hydraulisch, motor hydrau-

lische pomp 230 V – 50 Hz – 1,5 kW.
• Elektra voorziening: standaard geaarde 

wandcontactdoos (230 V) op aparte groep.
• Deurconfiguraties: gelijkzijdig, overliggend, 

haaks

• Bediening in cabine: geïntegreerd bedie-
ningspaneel met hoog-, laag- en noodfunc-
tie en alarmknop. Basismodel knop vas-
thouden / Design en Premium modellen 
voorzien van  impulsknop. 

• Bediening vanaf buitenzijde: lift op te roe-
pen vanaf iedere stopplaats.

  LIFTSPECIFICATIES

• ETNA liften voldoen aan de Machinerichtlijn 2006/42-EG 
• CE-certificaat uitgereikt door APAVE (onafhankelijk keuringsinstituut) aan Etna Lift France 

 KEURINGEN

Alle afmetingen en technische gegevens in deze brochure zijn louter ter informatie en niet bindend. Raadpleeg 
een van onze adviseurs voor exacte specificaties en afmetingen voor uw project.

In situaties waarbij de lift uit-
komt onder een schuine kap, 
is het mogelijk om ook het 
dak van de liftcabine onder 
een hoek uit te voeren. 
Indien het plafond te laag is 
voor de standaard cabine, is 
het optioneel mogelijk de ca-
binehoogte te beperken tot 
slechts 180 cm.

BESCHIKBARE AFMETINGEN

De huisliften zijn leverbaar in vier standaard 
cabinematen. Naast de standaard afmetingen 
kan uw lift passend in uw huis worden gepro-
duceerd met binnenmaten van minimaal 65,5 
x 65,5 cm tot maximaal 140 x 90 cm.
Standaard kan worden gekozen voor liftdeu-
ren met een breedte van: 67, 70 ,80 of 90 cm. 
De deurhoogte bedraagt 200 cm. Optioneel 
kunnen liftdeuren op maat worden geleverd.

Standaardplannen zijn beschikbaar in de formaten dwg, pdf ...

SCHUINE  
KAP?

• GELIJKZIJDIG
Deuren aan voorzijde

• OVERLIGGEND 
Deur aan voor- en achterzijde

• HAAKS
deur aan voorzijde, rechter- of linkerzijde 

3 MANIEREN OM IN EN UIT TE STAPPEN
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 BINNEN- OF BUITENSCHACHT

Standaard worden de ETNA huisliften 
geplaatst in een bestaande schacht. U 
kunt er echter ook voor kiezen om ze te 
integreren in een nieuw te realiseren 
schachtconstructie, afgewerkt met trans-
parant of opaalglas. Leverbaar in diverse 
RAL kleuren.
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