
Aesy Liften 
maakt toegankelijkheid en comfort onderdeel van uw interieur

Wat in 2005 startte als een goed idee op de zolderkamer, is nu 16 jaar later uitgegroeid tot dé 
toegankelijkheidsoplossing in de Benelux. Met als resultaat dat Aesy Liften al lange tijd marktleider is op het 
gebied van ruimtebesparende platformliften en al bijna 8000 liften heeft geïnstalleerd in Nederland en België. 
Als volledige dochteronderneming van de Zweedse Cibes Lift Group, kunnen wij bouwen op jarenlange 
ervaring. Aesy Liften is een innovatief bedrijf en continue bezig met het ontwikkelen van een betere oplossing 
voor u.

De afgelopen jaren is de populariteit 
van de huislift enorm toegenomen. 
Dit door de veranderende trend dat 
mensen steeds langer thuis willen 
blijven wonen omdat ze veel waarde 
hechten aan hun vertrouwde 
omgeving en hier dan ook het 
liefst zo lang mogelijk willen blijven 
wonen. Maar ook omdat steeds 
meer ervaren wordt hoe belangrijk 
het leefcomfort in huis is. Iets dat 
door de corona situatie nog sterker 
naar voren is gekomen. Wij bieden 
hiervoor de oplossing.

Geniet elke dag van luxe 
en comfort

We willen allemaal de nieuwste 
keuken van alle gemakken 
voorzien, een woonkamer waarin 
u zich helemaal thuis voelt of een 
slaapkamer waarin u helemaal tot 
rust kunt komen. Maar in hoeverre 
heeft u al nagedacht over het 
leefcomfort en de toegankelijkheid 
van uw woning?

Een huislift bereid u niet alleen 
voor op een zorgeloze toekomst 
maar biedt ook veel luxe en 
comfort. Naast de mogelijkheid 
om personen van de ene naar de 
andere verdieping te brengen, kan 
een lift ook gebruikt worden voor 
het vervoeren van boodschappen, 
huishoudelijke apparaten of de 
wasmand. Hierdoor hoeft u nooit 
meer zware spullen over de trap te 
vervoeren. 

Niets straalt meer stijl, elegantie en 
luxe uit dan uw eigen lift die uitkomt 
in uw prachtige lounge of master 
bedroom. Als u te vermoeid bent of 
gewoon geen zin hebt om de trap 
op te lopen, dan staat uw eigen 
persoonlijke lift gewoon voor u klaar. 
Wat een luxe is dat?

Cabine Pure, elegant en 
Scandinavisch design

Comfort en gebruikersgemak 
als uitgangspunt, hoogwaardige 
afwerking en een gevoel van 
luxe, dit alles stond voorop 
bij de ontwikkeling van de 
Cabinelift Pure. Vorig jaar 
lanceerden wij deze nieuwe 
ontwikkeling die inmiddels 
al in vele woonhuizen en 
commerciële gebouwen is 
toegepast.

Goed design heeft de 
fantastische eigenschap 
dat het past in bijna elke 

architectonische stijl. De 
Cabinelift Pure is, vanaf de 
basisuitvoering, voorzien van 
een zeer luxe uitstraling en 
een hoogwaardige afwerking. 
Geschikt voor ieder gebouw. 
Over elk detail is nagedacht. 
Deze cabinelift biedt u meer 
opties dan ooit en geeft uw lift 
een persoonlijke touch.
Het modulaire wandsysteem 
maakt het mogelijk het interieur 
naar smaak aan te passen. Kies 
uit één van de luxe kleuren, een 
volledig glazen cabine voor een 
panoramisch uitzicht of een 
volledige spiegelwand. 

Deur voor deur systeem.

Inspiratie

12

Inspiratie

13



Woonhuis Amsterdam

“Maak de lift niet te klein als u de ruimte heeft. Pas de lift aan aan het 
interieur van uw huis door te kiezen uit de vele opties. Een lift is niet alleen 
functioneel maar kan een échte blikvanger zijn.

Verlengstuk van het interieur

Vaak wordt gedacht dat er 
concessies gedaan moeten 
worden aan het interieur. Dit is een 
misvatting. Een lift is niet alleen 
functioneel maar kan ook echt een 
blikvanger in de woning worden, 
een verrijking van het interieur. 

Wij vinden dat een Aesy lift meer 
moet zijn dan enkel een oplossing 
om van de ene naar de andere 
verdieping te komen. Het is 
een verlengstuk van de woning 
waardoor het woongenot toeneemt.
De eindeloze afwerkingsopties 
maken iedere lift uniek. Een kleur 
naar keuze, een gepersonaliseerde 
vloer, een lift in glas en nog veel 
meer.

Liever de lift onopvallend in de 
woning plaatsen? Met ons deur-
voor-deur systeem is het mogelijk de 
lift achter een normale binnendeur 
te plaatsen, zo integreert de lift 
volledig in uw woning. 

Nieuwe innovatie 

Begin dit jaar lanceerden we 
een nieuw platform, speciaal 
voor de particuliere markt. Deze 
platformlift is voorzien van een 
fantastisch design, waarbij onder 
andere gebruik gemaakt kan 
worden van natuurlijke materialen. 
Daarnaast is de lift voorzien van 
een ergonomisch design dat 
het gebruikersgemak nog groter 
maakt! Een innoverende bediening 
gecombineerd met het design 
maakt het tot een levendige 
aanvulling op uw interieur.

Breed toepasbaar

Je kunt het zo gek niet bedenken 
of wij hebben er een lift geplaatst. 
Van een omgebouwde kerk, een 
luxe jacht tot een penthouse 
op de 12e verdieping. Het lijkt 
onmogelijk, maar niets is minder 
waar. Een Aesy lift is eenvoudig te 
plaatsen in zowel bestaande als 
nieuwbouw, zonder ingrijpende 
bouwkundige aanpassingen. In 99% 
van de gebouwen kunnen wij een lift 
plaatsen. 

Penthouse Hasselt 

De zwarte schacht, uitgevoerd met 
aan 3 zijden glas geeft deze lift de 
luxe en open uitstraling die perfect 
past in het interieur van dit penthouse. 
De houten vloer die doorgelegd is in 
de lift, zorgt ervoor dat de lift aansluit 
bij de omgeving. 
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