
Installatie, onderhoud 
& herstelling

+ Oprijplatformen
+ Rolstoelplateauliften
+ Plafondliften
+ Tilliften
+ Baden en badliften
+ Trappenklimmers
+ Digitaal klantenportaal

Ontdek al onze oplossingen op metra.be
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inhoudstafel
Installatie, onderhoud & herstelling

+ 
metra technics installeert,  
onderhoudt en herstelt!
 
Metra maakt private en publieke ruimtes toegankelijk 
voor rolstoelgebruikers en installeert plafondliften in grote 
zorginstellingen en bij particulieren thuis.

Alle installaties doen we in eigen beheer. Onze geëngageerde 
technici vormen het hart van een goed uitgeruste technische 
dienst en we beschikken over een ruime voorraad wisselstukken 
van alle merken die we vertegenwoordigen, herstellen en 
onderhouden. Onze mensen worden doorlopend grondig 
opgeleid door alle fabrikanten waarmee wij samenwerken. 
Dankzij ons digitaal klantenportaal kan u voor alle toestellen 
die u bij ons heeft gekocht en/of door ons laat onderhouden 
en herstellen, niet alleen de status van uw herstelaanvragen 
controleren maar tevens de volledige levensloop en 
gebruikskosten volgen. 

Onze technische dienst is dus volledig gedigitaliseerd en door ons 
kwaliteitsmanagementsysteem bent u gerust dat onze service 
voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen. 

Onze service eindigt niet bij de levering en installatie, wij 
maken er ook een punt van dat alle gebruikers de beschikbare 
hulpmiddelen kunnen gebruiken in alle veiligheid. Daarom bieden
wij enkel oplossingen aan die steunen op de 4 METRA-pijlers: 

metra.be

+ Oprijplatformen (modulair) 4

+ Rolstoelplateauliften 6

+ Plafondliften 8

+ Onderhoud & herstellingen  10 

+ Digitaal klantenportaal  11

© Metra bv - maart 2022 - Alle rechten voorbehouden. In het 
kader van de voortdurende verbetering van zijn producten 
behoudt Metra zich het recht voor om de specificaties van de 
producten aan te passen zonder voorafgaande kennis- 
geving. Alle afbeeldingen zijn indicatief. Onder voorbehoud 
van drukfouten. Metra is niet verantwoordelijk voor een ver-
keerd gebruik van zijn producten. Vorm: depoedelfabriek.com

1.
Juist advies 
en heldere 
offerte

4.
Perfecte  
dienst-na-
verkoop

3.
Doorgedreven  
opleiding

2. 
Correcte  
introductie 
en installatie

Plafondlift ziekenhuis Brussel

Oprijplatform openbaar gebouw Villers-la-Ville

Oprijplatform openbaar gebouw Oudenaarde

Rolstoelplateaulift privéwoning Varsenare

Plafondlift ziekenhuis Doornik
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De voordelen van oprijplatformen
+ Heel veelzijdig, door het modulair ontwerp,  
 eventueel gecombineerd met maatwerk
+ Uiterst veilig
+ Duurzame, weerbestendige materialen,  
 binnen en buiten te gebruiken
+ Antislipoppervlakte, ook bij vrieskoude en sneeuw
+ Vervaardigd uit hoogwaardig geanodiseerd* 
 aluminium, Zweeds fabricaat
+ Kan later nog verplaatst worden of uitgebreid  
 met extra modules
+ Zelf te plaatsen of door technische dienst Metra
+ Beperkte montagetijd
+ 5 jaar garantie 

Met een oprijplatform kunnen hoogte-
verschillen van meerdere treden worden 
overbrugd. Op een zeer flexibele 
wijze combineert u hellende vlakken, 
rustplatforms en hoeken. U kan het 
oprijplatform uitrusten met armleuningen 
aan beide zijden. Zo kan elke bezoeker of 
bewoner op een veilige en comfortabele 
wijze naar hoger gelegen delen.

+ 
Oprijplatformen 
(modulair)

TIP
+

+

Module toevoegen of weghalen?  
Geen probleem!  
Het ‘mecanosysteem’ zorgt ervoor dat 
deze makkelijk verplaatst en opnieuw 
opgesteld en/of aangepast kan worden. 
Verankering is niet vereist.

te c h n i c s

Bekijk hier een voorbeeld van  
een oprijplatform installatie

Oprijplatform openbaar  
gebouw Mons

Plafondlift 
ziekenhuis Gent

Oprijplatform privéwoning  
Leernes

Oprijplatform openbaar  
gebouw Villers-la-Ville

Plafondlift ziekenhuis
Doornik

Oprijplatform 
particulier  
Eghezée 

Oprijplatform openbaar gebouw Denderleeuw

Oprijplatform openbaar gebouw Gent

Rolstoelplateaulift  
openbaar gebouw 
Libramont 

van 
A tot Z,  

installatie  

door Metra

Enkele  

van onze 

realisaties
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Met een rolstoelplateaulift kan u hoogtes tot 3 meter 
overbruggen. In functie van de noden kan u kiezen voor 
een mobiele, hydraulische lift of een vaste, elektrisch 
aangedreven lift.  
 
De mobiele, hydraulische lift biedt u een ideale oplossing 
voor locaties waar verschillende hoogteverschillen een 
flexibele aanpak vragen. De lift is immers mobiel, gemakkelijk 
te verplaatsen door 1 persoon en elk hoogteverschil tot 110 
cm kan overbrugd worden.

Met een vaste, elektrische rolstoelplateaulift kan u hoogtes 
tot 300 cm overbruggen, ook als u over weinig ruimte 
beschikt. De liften zijn volledig bekleed met roestvrij staal, 
voldoen aan alle veiligheidsnormen en zijn eenvoudig te 
bedienen. De afwerking kan in RAL-kleur naar keuze.

+ 
Rolstoelplateauliften 
(tot 300 cm hoogte)

 

 

Met een compacte, elektrische rolstoelplateaulift kan u hoogtes tot 3 meter 
overbruggen, ook als u over weinig ruimte beschikt. De liften zijn volledig 
bekleed met roestvrij staal, voldoen aan alle veiligheidsnormen en zijn
eenvoudig te bedienen.
+ Geschikt voor alle types rolstoelen en scooters
+ Verschillende types beschikbaar, in functie van hoogte, ruimte en rijrichting
+ Voor binnen en buiten
+ Uiterst veilig en conform alle wettelijke normen
+ Beperkte montagetijd
+ Afwerking in specifieke RAL-kleur mogelijk

Deze lift biedt u een ideale oplossing voor locaties waar verschillende 
hoogteverschillen een flexibele aanpak vragen. De lift is immers  
mobiel, gemakkelijk te verplaatsen door 1 persoon en elk hoogte- 
verschil tot 110 cm kan overbrugd worden.
+ Geschikt voor alle types rolstoelen en kleine scooters
+ Voor binnen en buiten
+ Uiterst veilig en conform alle wettelijke normen
+ Uiterst bedrijfszeker, geen elektriciteit en batterijen,  
 dus altijd inzetbaar
+ Voorzien van 2 oprijhellingen

  Elektrisch aangedreven (tot 300 cm hoogte)

  Mobiel en hydraulisch, 
tot 110 cm hoogte

referentie omschrijving hoogte x lengte x breedte cm / max.
draagvermogen kg / snelheid cm/s

RPL75mB Rolstoelplateaulift hoogte 75 cm harmonica rechtdoor/hoek 75 x 85 x 143 x 110 cm / 300 kg / 2 cm/s

RPL85m Rolstoelplateaulift hoogte 85 cm harmonica rechtdoor/hoek 85 x 143 x 110 cm / 300 kg / 2 cm/s

RPL85d Rolstoelplateaulift hoogte 85 cm harmonica rechtdoor/hoek 85 x 143 x 125 cm / 300 kg / 2 cm/s

RPL110 Rolstoelplateaulift hoogte 110 cm harmonica rechtdoor/hoek 110 x 163 x 128 cm / 300 kg / 2 cm/s

RPL140 Rolstoelplateaulift hoogte 140 cm harmonica rechtdoor/
hoek

140 x 163 x 128 cm / 300 kg / 2 cm/s

RPL170 Rolstoelplateaulift hoogte 170 cm harmonica rechtdoor/hoek 170 x 163 x 128 cm / 300 kg / 2 cm/s

RPL110Q Rolstoelplateaulift Quattro hoogte 110 cm harmonica  
rechtdoor/hoek

110 x 187 x 150 cm / 500 kg / 2 cm/s

RPL140Q Rolstoelplateaulift Quattro hoogte 140 cm harmonica  
rechtdoor/hoek

140 x 187 x 150 cm / 500 kg / 2 cm/s

RPL170Q Rolstoelplateaulift Quattro hoogte 170 cm harmonica  
rechtdoor/hoek

170 x 187 x 150 cm / 500 kg / 2 cm/s

RPL100 Rolstoelplateaulift hoogte 100 cm wand rechtdoor 100 x 165 x 119 cm / 300 kg / 1,5 cm/s

RPL130 Rolstoelplateaulift hoogte 127 cm wand rechtdoor 128 x 200 x 131 cm / 260 kg / 1,5 cm/s

RPL300 
NEW!!

Rolstoelplateaulift Atlas hoogte tot 300 cm  
wandinstallatie rechtdoor

300 x 175 x 120/385 kg/1,5 cm/s

RPL opties Veiligheidsbeugel boven, slagboom boven, veiligheidsdeur, 
automatische deuropener, armleuning op lift, besturing 
smartphone, bedieningspaneel sleutel, handbediening,  
externe roepknop, noodstroomvoorziening, nooddaling

in functie van type RPL en opstelling

referentie omschrijving hoogte x lengte x breedte cm /  
max. draagvermogen kg 

RPLM100M Rolstoelplateaulift, 
hydraulisch en  
mobiel, hoogte 110 cm

147 X 140 (153) X 153 cm / 350 kg

De voordelen van  
rolstoelplateauliften
+ Geschikt voor alle types  
 rolstoelen en scooters
+ Zowel voor binnen als  
 buiten gebruik
+ Uiterst veilig en conform alle  
 wettelijke normen
+ Zeer onderhoudsvriendelijk
+ Duurzame, weerbestendige  
 techniek, Duits fabricaat
+ Plaatsing en onderhoud door   
 technische diensten Metra

Metra assisteert u over 
het hele traject: van de 
maatopname en uitwerking 
van een gedetailleerde 
offerte tot de installatie. 
De rolstoelplateauliften 
kunnen zowel binnen als 
buiten geplaatst worden. 
Deze plateauliften kunnen 
worden voorzien van 
opties zoals automatische 
deurtjes, gepersonaliseerde 
kleur, een bedieningsapp 
op de smartphone, en zo 
veel meer.

Ontdek hier hoe 
het werkt!

van A tot Z, 

installatie,

onderhoud en 

herstellingen 

door Metra

van A tot Z, installatie,onderhoud en herstellingen door Metra
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Eigenschappen
+ Heel energiezuinig en lange levensduur van  

batterij door aan-uit indicator met auto-power- 
off functie en auto-oplaad-functie bij elke  
daalbeweging.

+ Onderhouds- en gebruiksvriendelijk door 
batterij-indicator met auditief en visueel signaal, 
onderhoudsindicator en foutmelding display

+ Veilig door noodstopfunctie, nooddaling, dubbel  
centrifugaal remsysteem, ingebouwde overlast- 
beveiliging en brandvertragende ABS omkasting

+ Compact design en onzichtbare bevestiging van de 
rail aan het plafond

De Sherpa Monarch is een gebruiksvriendelijke 
plafondlift voor zorgvragers in de passieve 
mobiliteitsklasse. Zij kunnen niet zelfstandig 
transfers maken van bijvoorbeeld bed naar 
rolstoel. Dankzij de zeer lichte portable cassette 
van slechts 5 kilo kan de zorgmedewerker deze 
heel eenvoudig uit het railsysteem halen en 
ergens anders in een railsysteem plaatsen.

Specificaties
+  Weegt 5 kg
+ Extra veilig 2-puntsjuk
+ Max. draagvermogen 200 kg
+ Hefsnelheid 4,5 cm/s

Specificaties
+ Zowel manueel verrijdbare als elektrisch  

aangedreven cassette beschikbaar
+ Verschillende railsystemen beschikbaar in functie 

van wat gebruik vereist: monorail, traverse  
systemen, draaiplateau, wissels, …

+ Laadstation overal te bevestigen op de rail
+ Vlakke elektrische contacten bovenop de cassette
+ Max. draagvermogen 200 kg 
+ Hefsnelheid 4,2 cm/s, instelbare horizontale loopsnelheid

Opties
+ 4F (4 functies): omhoog/omlaag, kantelen  

van zit naar lig (elektrisch juk)
+ 2F (2 funties): omhoog/omlaag
+ Weegmodule, klasse III
+ Doorlopende lading via rail
+ Infrarood handbediening
+ Wissels, carrousels, gates, XY systeem

  Sherpa 2 compact, vaste plafondlift 

 Sherpa Monarch,  
draagbare plafondlift  

+ 
Plafondliften 

referentie omschrijving Draagvermogen  - juk - functies

L-S4F2PL Plafondlift Sherpa 2 compact 4F 200 / 2-punts / 4F

L-S4F4SL Plafondlift Sherpa 2 compact 4F 200 / 4-puntsspinjuk / 4F

L-S4F4EC Plafondlift Sherpa 2 compact 4F 200 / 4-punts elektrisch kanteljuk / 4F

L-S4F4BC Plafondlift Sherpa 2 compact 4F 200 / 4-punts balansjuk / 4F

L-S6F2PL Plafondlift Sherpa 2 compact 6F 200 / 2-punts / 6F

L-S6F4SL Plafondlift Sherpa 2 compact 6F 200 / 4-puntsspinjuk / 6F

L-S6F4EC Plafondlift Sherpa 2 compact 6F 200 / 4-punts elektrisch kanteljuk / 6F

L-S6F4BC Plafondlift Sherpa 2 compact 6F 200 / 4-punts balansjuk / 6F

L-2PL 2-punts tot 230 kg

L-S4PSL 4-puntsspinjuk tot 230 kg

L-S4PEC 4-punts elektrisch kanteljuk tot 230 kg

L-4PBC 4-punts balansjuk tot 230 kg

L-WMS Weegmodule, klasse III set Sherpa

referentie omschrijving Draagvermogen 
juk - functies

L-SMPL 
Sherpa 
Monarch

Plafondlift 200 / 2-punts / 2F

+ Eenvoudig te installeren en te onderhouden
+ Tilbanden voor verschillende toepassingen,  

met verschillende bevestigingssystemen en  
maten (XXS, XS, S, M, L, XL, XXL, …)

+ Heel comfortabel door programmeerbare 
zachte start-en-stop

+ Grote autonomie tot ca. 150 cycli (belasting 75 kg)
+ Geluidsarm
+ Gebruiksurenteller, interactief loggingsfile,  

zelfdiagnose bij storing, …
+ Lage exploitatiekost

De voordelen van plafondliften
+ Mooie integratie in de zorginfrastructuur
+ Plafondlift is onmiddellijk inzetbaar tijdens de zorg
+ Uiterst veilig en conform alle wettelijke normen
+ Zeer onderhoudsvriendelijk
+ Plaatsing en onderhoud door technische dienst Metra

Installatie plafondlift  
en hooglaagbad

Meer en meer opteert men ervoor om bij 
nieuwbouw of renovatie geïntegreerde 
plafondliften te voorzien. Door de flexibele 
railopbouw kan men een volledige kamer of 
meerdere kamers en ruimtes aaneensluitend 
bedienen. Deze oplossing neemt zeer weinig 
plaats in en de rail kan indien gewenst mooi 
geïntegreerd worden in een vals plafond.  
Door het hoge gebruiksgemak kan de 
zorgverlener alle aandacht geven aan de 
zorgontvanger. De zacht start-en-stop geeft 
de patiënt  of bewoner een comfortabel 
gevoel.  De toestellen zijn heel energiezuinig, 
onderhouds- en gebruiksvriendelijk en zijn 
uitgerust met meerdere veiligheidssystemen.
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plafondlift 
ziekenhuis

Doornik



Zoals hoger reeds vermeld is onze technische 
dienst volledig gedigitaliseerd. Voor u als 
klant betekent dit dat u voor alle toestellen 
die u bij ons heeft gekocht en/of door ons 
laat onderhouden en herstellen, de volledige 
levensloop en gebruikskosten kan volgen. 
Aan de hand van het serienummer vindt u 
elk toestel en zijn historiek terug: eventuele 
aankoop en leveringsdatum, technische 
documenten, onderhoudsintervallen, 
herstelaanvragen en herstellingen, foto’s, 
facturen, cost of ownership, … vanaf aankoop 
tot einde levensduur weet u dus wat er met uw 
toestel is gebeurd. 

+ 
Onderhoud & herstellingen 

+ 
Digitaal 
klantenportaal

Wat onderhouden  
en herstellen we?
+ Til- en plafondliften van United Care maar ook  
 bijna alle andere merken
+ Baden  & badliften van TR Equipment maar ook 
 vele andere merken
+ Rolstoelplateauliften van de merken die wij  
 vertegenwoordigen, zowel hydraulische als elektrische
+ Trappenklimmers van Stairmate en Sano

De troeven van metra technics
+ Goed opgeleide mensen met een hart voor de zorg
+ Volledig uitgerust met alle noodzakelijke  
 werkmiddelen
+ Ruime voorraad onderdelen
+ Volledig digitaal werkplatform, u kan onderhoud 
 en herstellingen van al uw toestellen opvolgen
+ Gedetailleerde rapportering, zowel qua werkuren 
 als onderdelen
+ Transparante tarieven

Onderhoudscontracten
Metra biedt u op vlak van onderhoudscontracten ook 
verscheidene formules aan. Het is aan te bevelen om  
alle toestellen die u in gebruik heeft jaarlijks te laten  
controleren, met oog op het welzijn en de veiligheid  
van zorgontvanger en -verlener. 

De troeven van ons 
klantenportaal
+ Met enkele muisklikken volgt 
 u uw toestellen op
+ U ziet de status van elke  
 onderhouds- of herstelaanvraag
+ U weet van elke toestel wat de   
 cost of ownership is
+ U heeft toegang tot alle  
 technische documenten en   
 CE-certificaten
+  …

 

Al het onderhoud en herstellingen doen we in eigen beheer. Onze geëngageerde technici 
vormen het hart van een goed uitgeruste technische dienst en we beschikken over een ruime 
voorraad onderdelen van alle merken die we vertegenwoordigen, herstellen en onderhouden. 
Onze mensen worden doorlopend grondig opgeleid door alle fabrikanten waarmee wij 
samenwerken. 
Onze technische dienst is volledig gedigitaliseerd: herstelaanvragen, offerte, 
aankoopbestellingen, projectmanagement, planning, installatie, onderhoud, herstellingen, 
facturatie …  De volledige historiek van alle toestellen, installaties, onderhoud en herstellingen 
wordt gedetailleerd bijgehouden. Alle installaties en herstellingen worden ook met foto’s 
gedocumenteerd, voor en na de interventie. Met ons kwaliteitsmanagementsysteem bent u 
dan ook gerust dat onze service voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen. 



BTW BE 0458.474.359 
RPR Gent | AFDELING Gent

METRA bv  
Jan Samijnstraat 25
9050 Gent | België

+32 (0)9 227 71 74
info@metra.be
metra.be

Installatie, onderhoud  
& herstelling
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Ontdek al onze 
oplossingen op 
metra.be

Manuele transferhulpmiddelen | Tilliften & tilbanden | Comfort, bescherming & veiligheid | 
Douchen & baden | Medische fixatie | Ice Power | Toegankelijkheid in publieke en private gebouwen | …


