
 
SCH-Lift - De nieuwe generatie 
plafondliften 
 
 
Deze lift past overal!  
Dankzij zijn uitzonderlijk lage gewicht van slechts 8 kg is de SCH-
Lift in een handomdraai in het plafond te bevestigen. Iedere 
projector, ongeacht merk of type, is eenvoudig in deze SCH-Lift te 
bevestigen en af te stellen op het projectievlak. 
Na bevestiging vergt deze compacte lift slechts 28 cm 
plafondruimte inclusief de projector! De projectorkabels lopen 
keurig in een meebewegend flexkabelkanaal naar boven. Onder 
de lift bevindt zich een decorrand waarin een plafondtegel kan 
worden geplaatst, waardoor het plafond professioneel is 
afgewerkt. 
 
 
Esthetisch en veilig 
Een belangrijke overweging om een lift toe te passen is de uitstraling van de ruimte waarin deze wordt geplaatst. 
Veelal worden montagebeugels toegepast die afgestemd dienen te zijn op het merk en type 
van de projector. De met zorg ingerichte ruimte wordt ontsierd en onrustig gemaakt. 
Maar ook veiligheid is een belangrijke overweging vanwege de diefstalgevoeligheid van projectoren, hetgeen binnen 
vele organisaties een concreet probleem vormt. De SCH-Lift biedt uitkomst omdat de projector in rust niet meer 
zichtbaar is: alleen bij projectie wordt deze door de lift in zijn positie gebracht. 
 
 
Uniek in prijs/prestatie 
De fabrikant mikt met dit product op marktleiderschap. Dit is mogelijk door 
de toepassing van een nieuwe techniek, een reductie van onderdelen en 
massafabricage. De SCH-Lift heeft hierdoor een lage aanschafwaarde en 
komt binnen bereik van elke organisatie die kiest voor een vaste projectie 
opstelling. 
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SCH-Lift toepassing 
Geschikt voor vergaderkamer, trainingslokaal, directiekantoor, presentatieruimte, scholen, buurthuizen en 
showrooms. Te gebruiken in combinatie met universele tafelprojectoren. 
 
Voordelen: 
- Compleet geleverd 
- Eenvoudige bevestiging 
- Uitermate nauwkeurige in- en afstelling 
- Hoge herhalingsnauwkeurigheid 
- Unieke “spindel” techniek 
- Universele bevestiging van bijna iedere projector (zonder hulpstukken) 
- Past tussen elk systeemplafond (ineengevouwen 28 cm inclusief projector) 
- Decorrand voor plafondplaat 
 
De SCH-Lift wordt geleverd inclusief : 
Aftekenmal voor bevestiging van lift aan plafond, bedieningsschakelaar,  instelbare montagekit voor bevestiging aan 
het plafond, installatie gebruiksaanwijzing. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Technische specificaties: 
Minimale maat 28 cm incl. projector (in het plafond) 
Plafondslag 70 cm 
Maximale belasting 20 kg 
Liftgewicht 8 kg 
Afmetingen (lxb) 46,5 x 51,5 cm 
Bediening dmv afstandbediening 
Netspanning 220V/240V 
 
 
www.schreinerprojectie.nl 
info@schreinerprojectie.nl 
 
T:026- 36 11 653  
T:026- 36 22 025 
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