naar andere mogelijkheden. In de oude productiehal bevonden zich

eigen montageteams die onze liften door en door kennen. Dat geldt

fantastische oude silo’s. Hoe mooi zou het zijn als we de lift zouden

ook voor de service. Afhankelijk van de gebruiksfrequentie wordt

plaatsen in een van de silo’s?’

de lift minimaal één keer per jaar onderhouden door onze eigen
servicedienst.’

ANALYSE VAN DE LIFTBEHOEFTE
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Samen met de opdrachtgever hebben we de liftbehoefte geana-

PASSENDE LIFTOPLOSSING

lyseerd. Was de lift bedoeld voor het gebruik van goederen of

‘Of de eindgebruiker tevreden is? Absoluut,’ lacht Rick. ‘De CEO

personen, of misschien wel allebei? Hoe hoog was de gebruiks-

van het bedrijf vertelde me onlangs dat de lift echt een succes is.

EEN VOORDELIG ALTERNATIEF

frequentie en hoe belangrijk was automatische bediening? Het

Door alle nog aanwezige techniek en foto’s van de productielijn

Liftleverancier Aesy Liften is marktleider in Nederland op het

bleek dat de lift af en toe gebruikt zou worden voor het vervoer van

van Nivea, maakt de ruimte sowieso direct indruk. Maar de lift is

gebied van elektrisch aangedreven spindelliften. Deze liften zijn

goederen en mindervaliden. Onze A-5000 platformlift, standaard

echt een eyecatcher. De CEO vertelde me dat bezoekers zich bij

eenvoudig te implementeren, zonder liftput, dakopbouw of aparte

rolstoeltoegankelijk conform Bouwbesluit met lage Total Cost of

binnenkomst afvragen wat daar nu staat en of je daar daadwerkelijk

ventilatiekanalen. Toen de opdrachtgever dan ook op zoek ging naar

Ownership, paste perfect in het plaatje.’

in kunt. Ze vinden de lift prachtig. De meeste mensen zijn goed ter

een voordelig alternatief voor de oude lift in zijn pand, kwam hij al
snel bij Aesy Liften terecht.

been en pakken gewoon de trap om van de begane grond naar

GLAZEN LIFTSCHACHT

de eerste verdieping te komen. Maar de lift voldoet helemaal aan

‘De wens was om de silo zoveel mogelijk in het zicht te houden. En

hun liftbehoefte en dat hij geplaatst is in een oude silo, maakt het

LIFT IN EEN OUDE SILO

tijdens de liftrit moest je genieten van je uitzicht op de voormalige

plaatje compleet. En dat is waar wij het voor doen,’ besluit Rick.

‘De oude traditionele lift zat ingebouwd in een schacht achter in

productiehal. Om die reden is gekozen voor een volledig glazen

‘Een passende liftoplossing voor elk gebouw.’ enieuwd naar de

Stap je binnen bij het hippe softwarebedrijf in Almere, sta je direct

een hoek van het voormalige fabrieksterrein van Beiersdorf.

liftschacht. De spindel, de motor, de aandrijving, alle techniek is

mogelijkheden in jouw pand? Neem dan een kijkje op onze website

oog in oog met een opvallende lift. De lift, geplaatst in een oude

De lift werd relatief weinig gebruikt, maar zorgde voor hoge

zichtbaar en dat past helemaal bij het industriële karakter van het

of neem contact op via 0316 – 24 62 46.

silo, is een ware eyecatcher en past met zijn industriële looks

onderhoudskosten. De opdrachtgever kwam bij ons met de vraag

pand. De lift is koud op de vloer gezet, waarvoor maar vijf centimeter

perfect bij de uitstraling van het creatieve bedrijf. Trots vertelt

of wij hier een oplossing voor hadden,’ aldus Rick. ‘Het eerste idee

oprit nodig is. In twee en een halve dag is de lift op locatie modulair

Rick Raben, commercieel medewerker buitendienst van Aesy

was een nieuwe lift te plaatsen op de plek van de oude lift. Maar

van beneden naar boven opgebouwd. Na montage is de lift direct

Liften, over het bijzondere project in de voormalige productiehal.

omdat onze liften makkelijk implementeerbaar zijn, keken we ook

opgeleverd en in gebruik genomen. We werken standaard met
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