
SPECIALIST OP HET GEBIED
VAN PLATFORMLIFTEN 
IN DE BENELUX

DE LEVERANCIER

MARKT VISIE

AESY LIFTEN B.V.

| ALLES IN EIGEN BEHEER
Aesy liften heeft alles in eigen 
beheer. Productie van de liften 
vindt plaats in onze fabriek in 
Zweden en ze worden gemonteerd 
en onderhouden door eigen 
monteurs.  Zo kunnen wij de 
kwaliteit waarborgen en bieden 
wij onze klanten de service die ze 
van ons mogen verwachten.
Aesy Liften is een volledige 
dochteronderneming van Cibes Lift 
Group, een bedrijf met meer dan 
70 jaar ervaring en wereldwijd 
marktleider in platformliften. 
Vanuit het hoofdkantoor in Zweden 
ontwikkelt, produceert en levert 
Cibes aan meer dan 75 landen.

| AF TE STEMMEN OP ELK 
INTERIEUR

Aesy liften heeft een ruime keuze in 
afwerking, zoals het personaliseren 
van de liftdeur, liftschacht, cabine en 
vloer. Liever de lift niet in het zicht? 
Kies dan voor ons deur op deur 
systeem. Wilt u liever de schacht in 
een andere kleur? Uw lift is lever-
baar in alle RAL-kleuren en diverse 
specifieke opties zijn mogelijk. 

Wij denken graag met u mee.

www.aesyliften.nl

Wij zijn Aesy Liften, specialist op 
het gebied van platformliften in de 
Benelux. Gaat het om een platform 
of een cabine, een lift voor een 
woning, hotel, magazijn, kantoor-
gebouw, zorginstelling of school? 
Onze personen- en goederen liften 
zijn te gebruiken voor vele doelein-
den en op vrijwel alle binnen en 
buiten locaties. 

Het maakt ons niet uit! Wij maken 
elk gebouw toegankelijk voor 
iedereen.

| ALLES BEHALVE 
 STANDAARD
Onze liften zijn bijzonder, want ze 

‘Duurzame, betaalbare liften 
zonder liftput, machinekamer 
of dakopbouw in elk gewenst 
design’

zijn gemaakt van hoogwaardige en 
grotendeels recyclebare materia-
len. Dit maakt ze duurzaam en 
betaalbaar. Bovendien hebben onze 
liften een lange levensduur. Tijdens 
de ontwikkeling van onze liften 
staat veiligheid en gemak in 
gebruik op de eerste plaats. 

Wij gaan verder dan de standaard 
en denken graag mee. Vaak zijn wij 
al vroeg betrokken in het proces 
rondom een nieuw project, vanaf 
het moment dat de eerste schetsen 
worden gemaakt. Dagelijks zetten 
wij ons in om de wensen van de 
klant te vertalen naar een pas-
sende oplossing. 
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