Elk gebouw
toegankelijk voor iedereen!

Geen liftput

Geen machinekamer

Geen dakopbouw

Inclusief schacht

Daarom.

De belangrijkste vraag voor u is: waarom Aesy Lift?
Sinds 2005 is het de missie van Aesy Lift om elk gebouw toegankelijk te maken
voor iedereen. Of het nu gaat om bestaande- of nieuwbouw, wij bieden
voor élk gebouw een passende oplossing.
Met een Aesy lift kunt u zowel personen als goederen op een makkelijke en
veilige manier naar elke verdieping vervoeren. Een Aesy lift is toepasbaar in o.a.
een winkel, school, appartement, horeca, kantoor, zorginstelling, magazijn en
religieus gebouw. Daarbij combineren wij kwaliteit met betaalbaar design.

Merijn Aldewereld
Algemeen directeur

Pas uw lift naar wens aan
U kunt onze liften helemaal aan uw behoefte aanpassen. U bepaalt zelf hoe het
plafond, de wanden, het bedieningspaneel of de vloer eruit komen te zien. Zo
past de lift perfect in uw interieur.
Zo is het mogelijk om de vloer door te leggen in de lift en zo af te stemmen op
de omliggende ruimte. Wilt u liever de schacht in een andere kleur? Uw lift is
leverbaar in alle RAL-kleuren. Tevens is het mogelijk om de cabinewand af te
werken met een eigen ontwerp, bijvoorbeeld een foto naar keuze.

Personenliften

|

Cabineliften

|

Goederenliften

|

Mindervalidenheffers

Personenlift A-5000

De meest complete basislift, standaard voorzien van vele opties


Eenvoudig te plaatsen in zowel nieuw- als bestaande bouw



De kleinste inbouwmaat: verschil tussen de sparingsmaat en
het vloeroppervlak in de lift is minimaal



Standaard rolstoel en kinderwagen toegankelijk



De meest verkochte platformlift van België



Opvoerhoogte tot 20 meter mogelijk

500
KG

Huislift A-4000

Blijf langer in uw vertrouwde huis wonen
De kleine betaalbare huislift (vanaf 1 m2 vloeroppervlakte) kan in



De kleinste lift van de Benelux! Schacht van 1162 x 880 mm

iedere woning geplaatst worden. De lift verhoogt uw wooncomfort



Standaard toegankelijk voor rollator

en de waarde van uw huis. U kunt de huislift laten opvallen als



Binnen 2 á 3 dagen te installeren, zonder overlast!

pronkstuk of juist onopvallend wegwerken achter een gewone deur.



Energiezuinig

Door de simpele techniek heeft de lift weinig onderhoud nodig,



Opvoerhoogte tot 20 meter mogelijk

wat voor u kosten bespaart.



Halfhoge toegang op bovenste stopplaats mogelijk (tot 13 meter)

300
KG

Buitenlift A-5000

Direct in de buitenlucht te plaatsen


Een buitenlift is dé oplossing als u in uw pand geen ruimte heeft,
hierdoor creëert u toch een optimale toegankelijkheid



Weerbestendig



Profielen en deuren gemaakt van geanodiseerd aluminium



Elektrische verwarming voor bescherming van de apparatuur



Opvoerhoogte tot 20 meter mogelijk

500
KG

Bed- en Brancardlift Primeur

Ontwikkeld voor bed, brancard en groepen personen tot 1000 KG


Toegankelijk voor circa 13 personen



Speciaal ontwikkeld voor onder andere zorginstelllingen,
winkels, opslagbedrijven, uitvaartcentra en appartementen



De grootste spindel aangedreven personenlift in Benelux



Vrijstaand te plaatsen



Opvoerhoogte tot 20 meter mogelijk

1000
KG

Cabine Open

Onze cabinelift met semiautomatische bediening


Cabine is open aan de toegangszijde



Standaard voorzien van frequentieregelaar



Standaard voorzien van een spiegel en een
lichtarmatuur met LED-verlichting



Cabine volledig te personaliseren



Toepasbaar op zowel onze kleinste als grootste lift



Opvoerhoogte tot 20 meter mogelijk

500
KG

1000
KG

Cabine Vouwdeur

Voorzien van automatische bediening


Volledig gesloten cabine door middel van vouwdeuren



Standaard voorzien van een spiegel en een cabinedak met
LED-verlichting



Fluisterstil



Cabine volledig te personaliseren



Opvoerhoogte tot 13 meter mogelijk

500
KG

Cabine Schuifdeur zelfdragende schacht
Vrijstaand of tegen de muur te plaatsen


Volledig gesloten cabine door middel van schuifdeuren



Automatische bediening



Alle voordelen van een traditionele lift



Uitvoerbaar als panoramalift met 4 zijden glas



Cabine volledig te personaliseren



Opvoerhoogte tot 13 meter mogelijk

630
KG

Cabine Schuifdeur bouwkundige schacht
Het alternatief op een “traditionele lift”


Volledig gesloten cabine door middel van schuifdeuren



Automatische bediening



Opvoerhoogte tot 20 meter mogelijk



Snelle en schone montage t.o.v. een traditionele lift



Geen liftput, dakopbouw en machinekamer



Cabine volledig te personaliseren



Uitvoerbaar in RVS voor een traditionele uitstraling

400
KG

Laag energieverbruik

A
B
C
D
E

A

Energie Prestatie Certificaat
Bij iedere lift ontvangt u een energiecertificaat met een indicatie

F

vanhet verbruiksniveau. Hiermee maakt Aesy Lift een statement
ten aanzien van het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

G

Hoog energieverbruik

Goederenlift Primeur

Ontwikkeld voor pallets en goederen tot 1000 KG


Ontwikkeld voor onder andere winkels en opslagbedrijven



De grootste spindel aangedreven lift van de Benelux met een
oppervlak van 1405 x 2500, 1105 x 2200 of 1405 x 2000 mm



Geen liftput noodzakelijk



Uitvoerbaar met zendknoppen, om de lift naar een andere
verdieping te sturen, en stootranden



Opvoerhoogte tot 20 meter mogelijk

1000
KG

Kleingoederenlift

De logistieke oplossing voor goederen en etenswaren


Volledig RVS uit te voeren, conform de Horeca-normen



3 zijden toegankelijk



Leverbaar met draai- of schuifdeur



Vandaalbestendig uit te voeren



Zowel op vloerniveau als middelhoogte te bevoorraden



Opvoerhoogte tot 17 meter mogelijk

50
KG

300
KG

Rol In

Voor de toegankelijkheid tot maximaal 3 meter hoog


Overliggend en haaks toegankelijk. Buiten en binnen toepasbaar



Ideaal voor het toegankelijk maken van een inkom



Standaard gegalvaniseerd uitgevoerd



Ruimtebesparend. Dit door achterwege laten van gebruikelijke
hellingbaan en het recht omhoog tillen van de gebruiker



Platformafmeting: standaard 1055 x 1500 mm

300
KG

Rol In Stairs
De onzichtbare lift


Diverse afwerkingsmogelijkheden, traptreden en
leuning naar eigen smaak



Zowel binnen als buiten toepasbaar



De lift vervangt de trap en is ruimtebesparend



Platformafmeting: maximaal 1000 x 1850 mm



Middels een afstandsbediening te bedienen

400
KG

Low Up

Verplaatsbare mindervalidenheffer tot 50 cm hoog


Speciaal ontwikkeld voor een kleine overbrugging



Standaard in RVS



Verplaatsbaar naar iedere plek, zowel binnen als buiten



Er zijn geen deuren noodzakelijk



Platformafmeting: 715 x 1340 of 915 x 1340 mm



Middels een joystick te bedienen

250
KG

Gebruik

Gebruikersindicatie

Personen

Kinderwagen

Mindervaliden

Scootmobiel

Horeca

Goederen

Rollator

Pallets

Bagage

Bed en brancard

Rolstoel

Fiets

