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Uw huis is niet zomaar een huis. 
Het maakt deel uit van u en is een weer
spiegeling van uw levensstijl en smaak.  
Het groeide met u, uw gezin en uw  
omstandigheden mee. En het past zich 
aan uw behoeften aan als ze veranderen.

Met dit in gedachten is de S200 traplift ontwikkeld. Robuust, 

veilig, comfortabel en gemakkelijk te gebruiken. S200 geeft u 

maximaal vertrouwen en onafhankelijkheid in uw dagelijkse  

routine. Hij wordt helemaal op maat gemaakt om soepel te 

werken op uw trap en om daarnaast ook stijlvol in uw interieur 

te passen. Daarnaast bevat de S200 de nieuwste technologieën 

om zichzelf in perfecte staat te houden en u in contact met  

anderen te kunnen houden.

Met de S200 kunt u zorgeloos thuis blijven wonen: uw huis van 

vandaag blijft uw huis van morgen.

GENIET 
MAXIMAAL 
VAN UW 
EIGEN HUIS

3



3

1

2

3

4

Ergonomisch gevormde rugleuning

Open ruimte aan de zijkanten

Brede, comfortabele stoel

In hoogte verstelbare zitting en 
voetensteun

“IK VOEL ME ONTSPANNEN 
EN ZEKER  HET IS NET 
ALSOF IK IN EEN NORMALE 
STOEL ZIT!”
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Maximaal comfort
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De S200 ziet er aan de buitenkant slank en compact uit, 

maar voelt als een brede, comfortabele stoel als u erin zit. 

Door de royale, met schuim beklede zitting en rugleuning 

kunt u in een natuurlijke, veilige houding achterover leunen. 

De open zijkanten en rond gebogen armleuningen creëren 

maximale ruimte rond uw benen, heupen en taille. Voor 

een perfecte pasvorm zijn de zitting en voetsteunen 

verstelbaar.

Met de ergonomisch geplaatste voetensteun hoeft u uw 
knie minder te buigen zodat u comfortabeler zit. En, 

wanneer u uw S200 stoel heeft geparkeerd, neemt hij maar 

weinig ruimte in, zodat uw geliefden er makkelijk langs 

kunnen lopen op de trap of in de hal.

5



Het geheim van het unieke gevoel van veiligheid van de 

S200 is het innovatieve ontwerp van de armleuningen. 

Deze ‚omhelzen‘ u veilig terwijl u in de stoel de trap op en 

af gaat. De armleuningen zijn niet alleen op een handige 

hoogte gepositioneerd, ze zijn ook lang en taps toelopend 
aan de voorkant, zodat u zowel een veilige grip als extra 
steun hebt als u gaat zitten of op gaat staan. 
De veiligheidsgordel heeft een duidelijk zichtbare gesp  

die gemakkelijk met één hand (links of rechts) kan worden 

vast gemaakt en losgemaakt. 

En om ongelukken te voorkomen, stopt de S200 

onmiddellijk als de motor een ander voorwerp op de  

trap raakt. 

Maximale veiligheid

“IK VOEL ME VEILIG OM MIJN TRAP 
OP EN AF TE GAAN ZONDER HULP  
TE HOEVEN VRAGEN. S200 HEEFT  
ME MIJN ONAFHANKELIJKHEID  
TERUGGEGEVEN!”
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Optimale toegang van zijkant

Taps toelopend voor meer grip

Gemakkelijke veiligheidsgordel,  
te bedienen met één hand  
(met optionele detectie)

Geen zichtbare scharnieren die 
vingers beknellen

Automatische stop als standaard

1
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Met het meest compacte ontwerp 
op de markt, ziet de S200 er altijd 
netjes en opgeruimd uit in uw huis. 
Hij vouwt onopvallend op en laat, 
zelfs op smalle trappen, voldoende 
bewegingsruimte over voor u of 
andere mensen.

1
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3Aparte voetsteunbediening 

Opklapbare joystick

Gebruiksvriendelijke afstandsbediening 
beschikbaar (met optionele knop voor 
automatisch inklappen) 
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Maximaal gemak
Uw nieuwe traplift maakt deel uit van uw leven, dus het laatste 

dat uw wilt, is het gevoel te hebben dat hij in de weg zit! De S200 

combineert zijn ruimtelijke gevoel van comfort met het meest 
compacte ontwerp op de markt wanneer hij niet gebruikt wordt. 

In of uitvouwen is een licht, gemakkelijk proces met één of twee 

handen, afhankelijk van wat voor u het gemakkelijkst is. 

U kunt zelfs kiezen voor volledig automatisch vouwen met één 

druk op de knop. De voetensteun kan worden opgevouwen 

zodat hij u niet in de weg zit als u gaat zitten. Wanneer u zit, kunt 

u de voetensteun eenvoudig uitklappen met een knop op de 

armleuning. 

Het bedienen van de traplift is eenvoudig met behulp van een 

unieke opklapbare joystick die wordt bediend met uw vinger, 

duim, pols of zelfs de zijkant van uw hand. De knoppen en het 

indicatielampje op de armleuning zijn gemakkelijk te zien en in elke 

positie te bereiken. 
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Maximaal maatwerk
Elk huis is anders, dus geldt dit ook voor elke S200. Onze 

adviseurs komen graag bij u thuis langs om uw trap op te meten. 

Daarna wordt uw traplift helemaal op maat gemaakt om  

perfect op uw trap te passen en soepel en veilig te werken.

De algehele uitstraling van de S200 is modern en tijdloos, zonder 

zichtbare mechanica of kabels. En wat betreft de bekleding, 

de keuze is aan u! Er zijn  verschillende soorten textiel, vinyl en 

echt leer verkrijgbaar in verschillende kleuren. Ze zijn allemaal 

brandwerend, vochtbestendig en gemakkelijk schoon te houden.
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Stof Zand Stof Donkerrood Stof Blauw Leer Zand Leer Bruin Leer Donkerbruin

Vinyl Zand Vinyl Beige Vinyl Blauw Vinyl Donkerrood

Wit Grijs Lichtbruin Donkerbruin Standaard Eiken Warm Grijs Eiken

BEKLEDINGSOPTIES    

RAIL KLEUR RUGLEUNING KLEUR

“IK HEB EEN STOF  
GEKOZEN DIE BIJ 
DE BANK EN HET 
BEHANG PAST, 
DUS HET LIJKT OP 
EEN DEEL VAN HET 
MEUBILAIR.”

RAIL DICHT LANGS DE BINNENZIJDE, 
VEILIG TE BELOPEN TRAP

STANDAARD VOETSTEUN

180° PARKEERBOCHT

VERTICALE STOP



Maximaal vertrouwen

Een betrouwbare traplift is een bezit dat u een nieuw vertrouwen en 

onafhankelijkheid in uw eigen huis geeft. Daarbij biedt de S200 u de bewezen 
betrouwbaarheid van een gerenommeerd Duits bedrijf. 

De S200 heeft een ingebouwd oproep apparaat waarmee u met één druk op 

de knop in contact kunt komen met vrienden, familie of andere mensen. U kunt 

drie uitgaande telefoonnummers programmeren om u ervan te verzekeren 

dat er altijd hulp bij de hand is als u die nodig heeft. U kunt ook oproepen 

beantwoorden terwijl de traplift in beweging is. 

Mocht de lift, om welke reden dan ook, stil komen te staan op de trap dan 

hebben we een nooddaalsysteem ingebouwd. Hiermee kunt u zonder uit te 

stappen veilig in uw stoel geremd de trap afdalen.
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Programmeer maximaal 3 

telefoonnummers rechtstreeks in 

uw S200 traplift. 

Onze traplift technologie is ontwik keld 
om u te helpen genieten van uw huis 
met de S200 - vandaag en morgen.  
We luisteren goed naar onze 
klanten om nieuwe behoeften en 
mogelijkheden te achterhalen.  
Dit heeft geresulteerd in meerdere 
gepatenteerde technolo gieën die  
uniek zijn voor onze trapliften.
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S200 – een soepele rit met ASL®

De S200 traplift van TK Home Solutions is uitgerust met de door 

ons gepatenteerde ASLtechnologie. Deze unieke technologie stelt 

de traplift in staat om tijdens de rit de stoel en voetensteun tegelijk 

te draaien waardoor u de veiligste positie aanneemt tijdens de rit.

In tegenstelling tot traditionele trapliften zit bij de S200 traplift de 

voetensteun vast aan de zitting en niet aan de aandrijving. Dit heeft 

als voordeel dat de voetensteun verder naar voren geplaatst kan 

worden en de gebruiker zijn knieën minder ver hoeft te buigen. Ook 

is op en afstappen gemakkelijker aangezien de stoel zowel boven 

als onderaan de trap in de gewenste richting gedraaid kan worden. 

Daarnaast blijven uw voeten, benen en lijf altijd in dezelfde positie 

ten opzichte van elkaar. Doordat de ASLtechnologie op maat 

geprogrammeerd wordt voor úw trap gaat de lift in één soepele 

beweging naar boven en beneden.

Wij zijn de enige traplift leverancier op de markt die de 

gepatenteerde ASL technologie levert.
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Makkelijk op en afstappen

Comfortabele zitpositie gedurende de hele rit

Stoel en voetensteun zitten aan elkaar en draaien samen 

Optimale draaiing op smalle en steile trappen

Ergonomisch geplaatste voetensteun: betere positie van uw knieën
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Bestelling en installatie
Geen trap is gelijk en elke situatie is anders. Daarom kunnen we uw situatie het beste

inschatten tijdens een vrijblijvend, gratis adviesgesprek. Tijdens deze afspraak komt

een adviseur van TK Home Solutions bij u thuis om uw trap te bekijken en

uw wensen te inventariseren. Samen vinden we de perfecte oplossing, zodat u weer

volledig mobiel kunt zijn in uw eigen huis.

STAP 1: 
Vrijblijvend, gratis 
advies gesprek bij  

u thuis

STAP 2: 
Opmeten van uw trap  

met HoloLinc
STAP 3: 

Productie in onze 
eigen fabriek

STAP 1

STAP 4 STAP 5

STAP 2
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Uw adviseur zal met behulp van onze innovatieve, gepatenteerde HoloLinc™

technologie de trap nauwkeurig opmeten. De resultaten van deze meting worden 

rechtstreeks doorgestuurd naar onze tekenkamer. Direct na het controleren van de 

meting kan de productie in onze eigen fabriek beginnen. Zodra uw op maat gemaakte 

traplift klaar is, wordt deze vakkundig gemonteerd door één van onze monteurs. Er 

zijn geen bouwwerkzaamheden nodig en de montage neemt slechts een paar uur in 

beslag. Uiteraard zorgt de monteur ervoor dat alles netjes opgeruimd achterblijft. Hij 

vertelt u ook precies hoe de traplift werkt, zodat u er meteen gebruik van kunt maken. 

Door onze geautomatiseerde meting kunnen we uw traplift snel bij u gemonteerd 

hebben. Alleen de drukte in onze fabriek is van eventuele invloed op de productietijd. 

STAP 4: 
Levering

STAP 6: 
Uitleg van het gebruik  

van uw S200

STAP 5:
Installatie door onze 

monteurs

STAP 6

STAP 3
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Digitale techniek – voor de perfecte 
pasvorm
Door het gebruikt van een HoloLincbril, kan een adviseur de hele trap in slechts 

één bezoek opmeten. De meet gegevens kunnen vervolgens als een virtuele 

traplift worden geprojecteerd in de bril of op een tablet. Dit proces helpt u, door u 

de gelegenheid te geven om te zien hoe de traplift er bij u in huis uit gaat zien. 

Daarnaast vereenvoudigt en versnelt het meten met HoloLinc het 
ontwerpproces voor onze ingenieurs, vooral bij een complexe trap. 
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Diensten en opties waarbij u 
op de eerste plaats komt
Elke situatie is anders, net als elke trap. Daarom is onze eerste 

stap altijd een persoonlijk bezoek van een van onze adviseurs die 

uw behoeften zal beoordelen, de opties zal uitleggen en samen 

met u zal zoeken naar de perfecte oplossing. Zodra uw op 

maat gemaakte traplift klaar is, zal een technicus van TK Home 

Solutions deze in slechts een paar uur installeren. 

Er zijn geen bouwwerkzaamheden nodig aangezien de lift aan 

de vloer van uw trap wordt bevestigd. Onze technicus laat u ook 

precies zien hoe de traplift werkt, zodat u hem vanaf dag één 

met een gerust hart kunt gebruiken. 

Elk product met bewegende onderdelen heeft onderhoud 

nodig. We adviseren dit 1x per jaar te laten uitvoeren. De kosten 

van een onderhoudsbeurt bedragen slechts € 159. Zolang u dit 

onderhoud laat uitvoeren heeft u recht op levenslange garantie*. 

Voor extra service opties hebben we de Silver en Gold pakketten 

 zie de pagina hiernaast.

*local disclaimer text on terms & conditions and where to find them.

24/7

24/7 ONDERSTEUNING 
Onze service medewerkers zijn op elk moment bereikbaar om te 
reageren op noodgevallen. Onze gecertificeerde monteurs staan voor 
u klaar om reparaties uit te voeren en de service en het onderhoud 
van uw traplift te doen. 

LEVENSLANGE GARANTIE
Wij waren de eerste trapliftfabrikant die de mogelijkheid tot 
levenslange garantie biedt op al onze nieuwe trapliften. Vraag naar 
de voorwaarden.

SERVICEPAKKETTEN OP MAAT 
We bieden een reeks serviceoplossingen die zijn aangepast aan 
de behoeften van verschillende typen klanten. Ze zijn allemaal 
ontworpen om uw traplift te allen tijde optimaal te laten werken. 
Zie de volgende bladzijde voor een samenvatting.
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Klanten zeggen...

“Ik gebruik hem elke dag en ben er erg blij mee:  
had dit veel eerder moeten doen!.”

“Dankzij de S200 kan ik mijn hele  
huis weer gebruiken!” 

“Goede aftersales service  
en bereikbaarheid.”

“De S200 bevalt prima. Hij is mooi, 
compact van goede kwaliteit.”
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S200 specificaties

720

970

70

390-490

485

450

610

500

280 150

340

515-585

500

STANDAARD OPTIE

VOORNAAMSTE KENMERKEN

Gewicht maximaal 125Kg bij maximal 72° stijgingshoek

Zitting en voetensteun instelbaar bij montage

Ergonomische stoel met innovatieve “omarmende” 
armsteunen

Ergonomische joystick voor de besturing

2 afstandsbedieningen met status indicatie lampje

Gepatenteerde ASL technologie

Automatisch opklappende zitting

VEILIGHEID

Anti-beklemming op stoel en voetensteun 

Armsteun: veiligheids signalering

Veiligheidsgordel met 1 hand te bedienen 

Veilgheidsgordel: veiligheids signalering

Oproepmogelijkheid (telefonisch) 3 nummers
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Over TK Elevator

TK Elevator (vroeger bekend als thyssenkrupp) 

is een van eerste fabrikanten van trapliften 

ter wereld. We hebben meer dan 60 jaar 

ervaring in het creëren van op maat gemaakte 

oplossingen voor alle soorten trappen.  

Onze toewijding aan continu onderzoek en 

innovatie heeft geleid tot gepatenteerde 

traplift technologieën die het leven van onze 

klanten gemakkelijker maken. 

We passen de modernste productie processen 

toe, waaronder automatisch robotlassen voor

 de hoogste precisie. Dit natuurlijk in combi

natie met strenge kwaliteitscontroles en 

testen om de grootst mogelijke veiligheid 

en betrouwbaarheid te garanderen. Onze 

technische expertise gaat samen met een 

diepgaand begrip van de uitdagingen en 

realiteiten waarmee trapliftgebruikers en  

hun families worden geconfronteerd.  

We verbeteren onze producten en processen 

voortdurend om hen de beste producten  

en diensten te bieden, die aan hun behoeften 

voldoen. Terwijl uw omstandigheden en 

verwachtingen veranderen, blijven we naast  
u staan om u maximale vrijheid en kwaliteit 

van leven te bieden.

Binnen TK Elevator staat de afdeling  

Home Solutions voor:

 100% traplift op maat

 100% aanbieding op maat.
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Van Utrechtweg 99
2921 LN  Krimpen a/d IJssel
www.homesolutions.tkelevator.nl

BEL ONS GRATIS OP: 0800 – 5003
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Zet- en drukfouten voorbehouden. 
Specificaties kunnen altijd wijzigen.


