
 

   
Paneellift PL001 

Datasheet 

Opstelling 

Televisie: 55 inch 
Afmeting paneel: 1350 x 730 mm 
Afmeting uitsparing: 1356 x 736 mm 
Afmeting binnenafwerking: 1450 x 1858 mm 
Inbouwdiepte: 175 mm 

“Wij willen graag onze televisie uit het zicht 
hebben wanneer we er niet naar kijken” 

 

Met de PL001 is dit op een elegante manier opgelost. 
De PL001 is een paneellift, dat houdt in dat de televisie 
een vaste positie heeft en dat er een paneel voor de 
televisie komt te hangen. Wanneer men televisie wil 
kijken verdwijnt het paneel op een bijzondere manier 
in de ombouw. Het paneel beweegt zich eerst naar 
achteren en vervolgens omhoog. Uniek aan de PL001 
is de onzichtbare lift, in de ruimte waar de televisie 
hangt is niets te zien van het liftsysteem. 

Wilt u een demonstratie, neem dan contact met ons 
op: 

Info@hide-it.nl 

06-50 49 57 85 – Peter Oomen 

06-50 40 76 71 – Heino Minnema 
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Paneellift PL001 

Datasheet 

Opstelling 

Televisie: 65 inch 
Afmeting paneel: 1600 x 840 mm 
Afmeting uitsparing: 1606 x 846 mm 
Afmeting binnenafwerking: 1700 x 2070 mm 
Inbouwdiepte: 175 mm 

“Wij willen graag onze televisie uit het zicht 
hebben wanneer we er niet naar kijken” 

 

Met de PL001 is dit op een elegante manier opgelost. 
De PL001 is een paneellift, dat houdt in dat de televisie 
een vaste positie heeft en dat er een paneel voor de 
televisie komt te hangen. Wanneer men televisie wil 
kijken verdwijnt het paneel op een bijzondere manier 
in de ombouw. Het paneel beweegt zich eerst naar 
achteren en vervolgens omhoog. Uniek aan de PL001 
is de onzichtbare lift, in de ruimte waar de televisie 
hangt is niets te zien van het liftsysteem. 

Wilt u een demonstratie, neem dan contact met ons 
op: 

Info@hide-it.nl 

06-50 49 57 85 – Peter Oomen 

06-50 40 76 71 – Heino Minnema 
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