
WIE KOOKT 
ER VANDAAG 

BIJ U?NIET ALLEEN WAT 
OP TAFEL KOMT, 

MOET GEZOND 
ZIJN ...

Een studie heeft uitgewezen 
dat één derde van de Duitse en 
Nederlandse bevolking acute 
rugklachten heeft en 70 % min-
stens één keer per jaar.
 

Wat zou het toch mooi zijn 
als iedere ‚kok‘ zijn eigen 
individuele werkhoogte zou 
kunnen instellen? 

U vindt ons online op:
www.sachsenkuechen.de 
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WIJ HEBBEN DE
OPLOSSING!

Het samen met het Deense bedrijf Linak ontwikkelde sys-
teem beschikt over meerdere elektromotorische aandrijvin-
gen, welke keukenkasten en werkbladen zacht en vrijwel 
zonder geluid op en neer laten gaan.

Een gewicht tot 720 kg wordt zonder moeite in beweging 
gebracht. De bediening gaat via een Touchpanel in het 
werkblad, welke ook de actuele hoogte van het werkblad 
weergeeft.

Bovendien bestaat de mogelijkheid om 3 hoogtes vast te 
programmeren, zodat de optimale werkhoogte snel te vin-
den is. Als alternatief is ook een bediening via afstandsbe-
diening te verkrijgen. 

Onderstel met geïntegreerd liftsysteem onderkant

Onderstel met geïntegreerd liftsysteem bovenkant

ERGOmatic!



HANDIGE 
VOORDELEN:

 

De lifttafel is, met de om 500 mm elektrisch in hoogte ver-
stelbare plaat een echt Multi talent. Als werktafel kan hij 
optimaal op de individuele behoefte van degene ingesteld 
worden die bijvoorbeeld het eten gaat voorbereiden. Ook 
kinderen vinden hier de juiste werkhoogte. 

Voor het eten wordt de tafel op een aangename zithoogte 
ingesteld. Deze instelling kan via het bedieningselement vast 
geprogrammeerd worden. Voor de gezellige ontmoeting met 
vrienden kan de tafel bijna zonder geluid op stahoogte ge-
bracht worden. Dat maakt niet alleen indruk…!

Sta-zit-werkplaatsen behoren steeds meer tot de standaard 
inrichting in het kantoor. Reeds nu is elke vijfde verkoch-
te bureauwerkplaats in hoogte verstelbaar. De keuken als 
ontmoetingsplek verkrijgt door de integratie van de lifttafel 
geheel nieuwe mogelijkheden, of de kinderen hun huiswerk 
maken of dat er een email beantwoord moet worden. 

 

1. Ergonomie: 

Dankzij de traploze elektrische hoogteverstelling (tot 
20 cm) wordt aan vrijwel alle ergonomische eisen volda-
an.  Niet alleen de hoogte van het werkblad kan traploos 
worden ingesteld, ook de kasthoogte wordt automatisch 
aangepast. Zo kunt u overal gemakkelijk bij en hoeft u zich 
niet diep te bukken.  

2. Ontwerpvrijheid: 
Het onderstel met geïntegreerd liftsysteem kan vrij worden 
ontworpen: lengte (van 1200 tot 4000 mm) en diepte (van 
600 tot 1200 mm) kunnen probleemloos worden  aange-
past. 

3.  Flexibele montage: 
Het onderstel met geïntegreerd liftsysteem vormt een fle-
xibele basis voor de montage van de verschillende typen 
in hoogte verstelbare tafels (tot 560 mm).  De keukenont-
werper beschikt dus over de mogelijkheid deze in hoogte 
verstelbare keukenblokken op maat te maken. 

4. Creatieve vrijheid: 

Het flexibele ontwerp van het onderstel met geïntegreerd 
liftsysteem maakt niet alleen een flexibel ontwerp mogelijk 
maar biedt ook tal van inrichtingsmogelijkheden.  Het in 
hoogte verstelbare kookeiland is verkrijgbaar in laminaat, 
lak en hout.

5.  Eenvoudige montage: 

Het onderstel met geïntegreerd liftsysteem is bij levering al 
gemonteerd. Hierdoor kunnen de mechanische onderdelen 
snel en eenvoudig worden geïnstalleerd in uw keuken. De 
elektrische onderdelen zijn eveneens vooraf geïnstalleerd 
en worden in uw keuken via stekkers aangesloten. 

6.  Multifunctioneel: 

De hoogteverstelling biedt een keuken ook meer gebru-
iksmogelijkheden. Zo kan een kookeiland in de hoogste 
stand bijvoorbeeld perfect als toog worden gebruikt. Op 
die manier wordt uw keuken een ontmoetingsplaats voor 
familie en vrienden. Uw gasten zullen aangenaam verrast 
zijn door de ‘transformatie’ van het kookeiland van ‘werk-
blad’ in toog.

DE LIFTTAFEL 
ALS „MULTITALENT“ 

   

KOKEN 
  IS VANDAAG DE

DAG EEN FAMILIE 
AANGELEGENHEID!

Voorbij zijn de tijden dat werken in de keuken alleen to-
ebehoord aan vrouwen. Toch is het zo dat wanneer me-
erdere personen als ‚kok‘ in beeld komen, de klassieke 
keukenplanning al snel aan de ergonomische grenzen 
stoot. Dit komt natuurlijk door de verschillen in lengte 
tussen de personen. 

Het probleem ligt bij de vaste werkhoogtes, welke op de 
behoefde van één gebruiker afgestemd zijn of aange-
past moeten worden aan de gemiddelde hoogte van een 
gebruikersgroep.

Bij verschillen in lengte van 20 tot 30 cm heeft dit al be-
hoorlijke consequenties in de aanpassing voor een opti-
male ergonomische werkhoogte.

Sachsenkeukens introduceert met het plintliftsysteem 
het eerste elektrisch verstelbare plintsysteem (ERGO-
matic) dat met een druk op de knop een aanpassing van 
de werkhoogte tot 200 mm mogelijk maakt. De instelling 
kan variëren van 855 mm tot 1055 mm en zo vindt iedere 
persoon van 1,60 m tot 2,00 m lichaamslengte zijn/haar 
optimale werkhoogte.

Hiermee worden rugpijn en spanningen door onjuiste 
lichaamshouding duidelijk vermindert en blijft het ple-
zier bij het koken behouden.  ENJOY!


