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Model HW 10

... de mobiliteit behouden

Technische wijzigingen en kleurafwijkingen voorbehouden

Beschikbare kleuren van 
de stoffen bekleding

Door een uitgekiend ontwerp 
kunt u ook buiten de trapbaan 

veilig op- en afstappen

Traplift Model HW 10 – voor het gebogen trapverloop 

De Hawle traplift 
past in ieder interieur. 

Ook dat van u

Niet nodig ? 
De compacte lift vindt 
altijd een parkeerplek

De kleur van de traplift 
kan aan ieder interieur 

worden aangepast

De traplift van hawle is 
geschikt voor trappen tot 75°. 
Dat is uniek voor Nederland !

De rail van de lift wordt 
individueel voor uw 

trap gebouwd

  

Groen RoodBeige  (standaard) Lichtblauw Donkerblauw



Technische wijzigingen en kleurafwijkingen voorbehouden

innovatief design 
en robuuste betrouwbaarheid ...

Lichtbruin Bruin

Beschikbare kleuren van 
de stoffen bekleding

Traplift Model HW 10 – technische documentatie

  

Trapliftweergave met eind-
positie in het trapverloop 
en optionele draaistoel

Trapliftweergave met 
standaard eindpositie 

buiten het trapverloop

Trapliftweergave van de zijkant 
met standaard eindpositie en 

ingeklapte parkeerstand

Trapliftweergave van de zijkant 
met standaard eindpositie en 

uitgeklapte startpositie

De Hawle-traplift is ook zeer 
geschikt voor de toepassing 

in uw buiteninstallatie

Ook voor uw trapverloop is 
de Hawle-traplift altijd de 

optimale oplossing



made in Europa,
... en wereldwijd toepasbaar

Ons adviesteam 
verheugt zich te allen 

tijde op uw telefoontje

Maak met ons een 
afspraak op uw per-
soonlijke wensdatum

Wij komen graag naar 
u toe en adviseren u 
precies en uitvoerig

Onze engineers ont-
werpen voor u met de 
modernste computers

Onze fabriek. 
Hier wordt uw nieuwe 

traplift gemaakt

Elk onderdeel van 
uw traplift zit op 

technologisch topniveau

Trapliften van HAWLE, overal ter wereld klaar voor gebruik

Lid van de 
HAWLE GROUP INTERNATIONAL

Gecertificeerd kwali-
teitsmanagement geeft 
u optimale zekerheid

Wij garanderen snelle 
en betrouwbare 
service aan huis

Uw HAWLE traplift Ltd. vertegenwoordiging:
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