VOORDELEN


Eén totaalprijs



Eenvoudig te plaatsen



Weinig kans op storing



Hoge klanttevredenheid



Wij maken liften voor u op maat



Kwaliteitsproduct uit Zweden

Showroom Aesy Liften

Appartement Markthal te Rotterdam
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AESY LIFTEN...
MOOI, VEILIG EN
VAN ZWEEDSE
KWALITEIT
Woonhuis te Assen

6

Particulieren kiezen voor Aesy Liften

De belangrijkste vraag voor u is: waarom Aesy Liften?
Het antwoord daarop is vrij simpel. Naast dat wij hoge kwaliteit
tegen een eerlijke prijs leveren, staan wij het gehele proces naast u.

Gedegen advies

Installatie

Wij komen bij u langs om uw situatie te bekijken en u

U hoeft geen ingrijpende bouwkundige aanpassingen

vervolgens van een goed advies te voorzien. Wij maken

uit te voeren. De installatie van de lift kan, zonder

de lift op maat, zodat deze altijd in uw woning past.

overlast, al in 2 dagen gerealiseerd worden.

Service

Werken met Aesy Liften

Door de simpele en doordachte techniek is de kans op

Het 1-2-3 systeem:

storingen minimaal. Dit houdt de onderhoudskosten

Stap 1: een advies op uw persoonlijke situatie

ook laag. Mocht onverhoopt toch de stroom uitvallen

Stap 2: snelle levering en montage door eigen monteurs

in uw woning, dan kunt u dankzij het nooddaalsysteem

Stap 3: service door intern opgeleid personeel

altijd binnen 1 minuut uit de lift. Heeft u toch hulp
nodig? De lift staat 24/7 in verbinding met onze
servicemedewerker.

Wij nodigen u graag uit in onze showroom om onze liften te ervaren.
7

Woonhuis te Losser - Volledige glaspanelen

8

HUISLIFT A-4000

PERSOONLIJKHEID

GARANTIE EN ONDERHOUD

Aesy Liften B.V.

Garantiecertificaat

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Ordernummer:
Wij verklaren dat alle onderdelen waaruit onze producten zijn samengesteld vooraf
uitgebreid op hun geschiktheid zijn getest. Iedere lift wordt vóór verzending volledig
geïnspecteerd. Daarom garanderen wij dat iedere lift volledig vrij is van fouten als deze
de fabriek verlaat.

1

Al onze producten hebben twee jaar volledige fabrieksgarantie, indien de liftinstallatie
gedurende deze periode door ons wordt onderhouden.

2

Kant en klare componenten, gebruikt in onze producten, vallen onder de garantie
van de afzonderlijke fabrikanten.

3

Arbeidsloon bij het vervangen van onderdelen wordt niet berekend.

4

Niet onder de garantie vallen defecten ontstaan door verwaarlozing, oneigenlijk gebruik,
onvoorzichtigheid, gebrekkig of verkeerd onderhoud al dan niet uitgevoerd door onbekwaam
en/of onbevoegd personeel of volgens de onderhoudsvoorschriften, transportschade en alle
andere omstandigheden die de fabrikant niet redelijkerwijs kunnen worden verweten.

5

De fabrikant is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan als gevolg van het niet of niet juist
opvolgen van de instructies uit de meegeleverde gebruikershandleiding, in het bijzonder de waarschuwingen betreffende de installatie, het gebruik van en het onderhoud aan de liftinstallatie.

6

Reis- en verblijfskosten van monteurs en transportkosten van onderdelen
vallen niet onder de garantie.

Huislift A-4000

Persoonlijkheid

Garantie en onderhoud

Technische specificaties

Aesy Liften B.V.
R.H. Leusink
Directeur

Huislift A-4000

Cabine afwerking

Nooddaalsysteem

Huislift A-4000 Xtra

Liftdeuren

Garantie & Service

Tekeningen

Bedieningspaneel

Onderhoud

Overige producten

Opties en mogelijkheden

Green Label / Energiecertificaat

Mercurion 30
Postbus 233

6903 PZ Zevenaar
T 0316 - 246 246

www.aesyliften.nl
info@aesyliften.nl

Maatvoering

EEN LIFT IN UW WONING IS
NU BINNEN HANDBEREIK
9

HUISLIFT A-4000

VAN PROBLEEM
Woonhuis te Bergen op Zoom

10

HUISLIFT A-4000

NAAR OPLOSSING
Woonhuis te Bergen op Zoom

11

HUISLIFT A-4000

Woonhuis te Velp

12

HUISLIFT A-4000

Huislift A-4000
De lift die in elk huis past

Huislift A-4000 Xtra
Cabine afwerking geheel naar eigen smaak

HUISLIFT A-4000

Tussenwoning Dubbele woning Vrijstaand

Grachtenpand

Appartement

Boerderij

Landhuis
13

HUISLIFT A-4000

Woonhuis te Assen
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HUISLIFT A-4000

Voordelen

Standaard levering

Toepasbaar als buitenlift



Zeer snelle levertijd vanaf 4 weken



Afwerking in poedercoating RAL 9016 (wit)



Binnen 2 dagen geïnstalleerd



Deuren voorzien van ingebouwde zelfsluitfunctie

of woning geen ruimte is om een lift toe te passen.



Liftdeuren voorzien van panoramaglas

Met een buitenlift creëert u toch een optimale 		



Telefoon, alarm en leuning op het bedieningspaneel



Bij stroomuitval is de lift te bedienen door middel

	Leverbaar


in iedere RAL-kleur

Laag energieverbruik

	Eenvoudige

plaatsing zonder ingrijpende 		

Geen liftput, dakopbouw of machinekamer nodig



Vermeerdert de waarde van uw woning



Overbelastingsignalering

Een buitenlift is dé oplossing wanneer er in uw pand

toegankelijkheid


van het nooddaalsysteem

bouwkundige aanpassingen




Het plafond is standaard voorzien van energiezuinige LED-verlichting



Tevens voorzien van een elektrische verwarming voor
probleemloos functioneren, ook bij lagere
temperaturen.

HUISLIFT A-4000

Deur-op-deur
Wilt u uw lift achter een gewone huisdeur? Ook dat

Maatvoering
Maten

is mogelijk! U kunt uw eigen voorzetdeur toepassen
bij uw Huislift A-4000. Dit heet bij ons de deur-opdeur techniek. Uw deur wordt dan geplaatst op de
liftdeur. Hiermee integreert u de lift volledig in uw
woning.

Huislift
A-4000

Technische specificaties

Lift
breedte

Lift
diepte

Platform Platform
breedte
diepte

1162

880

800

850

1362

880

1000

850

1362

980

1000

950

1462

980

1100

950



Maximaal 6 stopplaatsen



Tot 13 meter opvoerhoogte mogelijk



Semi-automatische bediening



300 KG (of 4 personen) / 500 KG (of 6 personen)

	
24-60

maanden fabrieksgarantie, indien

onderhouden


Kosteloze 24-uursservice

	
Hefsnelheid:
	
230V,

0,15 m/sec

16 Amp, 1 fase, nul en aarde

(400V is mogelijk)
	
Machinerichtlijn

(2006/42/EG)

Scan de QR-code voor meer
informatie over dit product

HUISLIFT A-4000

Huislift A-4000
Met een huislift neemt uw wooncomfort toe

Blijf langer in uw vertrouwde huis wonen!

De kleinste betaalbare huislift (vanaf 1m2 vloeroppervlakte) kan in iedere woning geplaatst worden. Met
een levensduur van minimaal 30 jaar en energielabel A
is het de zuinigste lift in zijn klasse. Door de simpele
techniek heeft de lift weinig onderhoud nodig.
De lift is laag in aanschaf en goedkoop in onderhoud,
daarnaast betrouwbaar met 24/7 service.
Er valt niets meer te wensen, want alles is mogelijk met
een Aesy lift.

500
KG
15

HUISLIFT A-4000 XTRA

De eerste tevreden Huislift A-4000 Xtra gebruiker

16

HUISLIFT A-4000 XTRA

w
Vanaf w 13.500,- (excl. BTW)

NIEUW

De financiële voordelen voor u op een rij:


Lage aanschafwaarde



Waardevermeerdering van uw huis



Energielabel A



Minder kans op storing dus minder servicekosten



Lage onderhoudskosten



Geen dure jaarlijkse keuringen verplicht



Geen hoge revisiekosten (grote onderdelen die		
vervangen dienen te worden)



Wij gebruiken alleen originele onderdelen, hetgeen
de levensduur van de lift beschermt



Één totaalprijs. Geen verrassingen achteraf

Goedkoop is vaak duurkoop. Ga voor kwaliteit.
Meegeleverde schacht

A-4000

Bouwkundige schacht

A-4000 XTRA

De meest scherpe prijs in zijn klasse!

U kunt er voor kiezen om de zelfdragende schacht mee

Onze Huislift A-4000 Xtra (cabine in plaats van plat-

Wist u dat u met een Aesy lift binnen 5 jaar

te laten leveren door Aesy Liften.

form) wordt standaard geleverd in een bouwkundige

gegarandeerd voordeliger uit bent?

schacht.

HUISLIFT A-4000 XTRA

Vloer- en wandafwerking

Optisch geen obstakel

Deurconfiguratie

De lift heeft standaard een anti-slip vloer. Deze stan-

De platformlift van Aesy Liften is standaard uitgevoerd

De lift is aan 3 zijden toegankelijk, behalve aan de tech-

daard vloer is leverbaar in diverse dessins. Wilt u liever

met een zelfdragende schacht, die vervaardigd is uit

niekzijde. Per verdieping bepaalt u zelf aan welke kant

een andere vloer? Ook dat is mogelijk. Van laminaat

aluminium. Dankzij de slanke glasprofielen ontstaat een

de lift opent. Zo kunt u de resterende ruimte in

of tapijt tot een tegelvloer. Het is zelfs mogelijk om

strakke, open uitstraling. De panorama schachtdeur is

uw woning optimaal benutten.

de vloerafwerking van de omliggende ruimtes door te

bij iedere Aesy lift de perfecte aanvulling.
NIEUW:

leggen in de lift.
Wanneer u kiest voor een cabinelift zijn de mogelijkhe-

De Panoramalift is rondom voorzien van gelaagd en

Waar een ander stopt, gaan wij hoger.

gehard veiligheidsglas.

Wij passen een halfhoge toegang toe op de bovenste

den voor de wandafwerking eindeloos. Het is mogelijk

stopplaats. Ook al is de opvoerhoogte hoger dan

de cabine in elke gewenste RAL-kleur te leveren of u

NIEUW:

3 meter. Aesy Liften heeft hiervoor een unieke certifi-

kiest voor een luxe wandafwerking met HPL finish.

Geen tussenprofielen, maar verdiepingshoge

cering.

Gaat uw voorkeur meer uit naar RVS of glaspanelen?

glaspanelen.

Laat u informeren over de ruime mogelijkheden.
Wij zijn trots op onze Panoramalift welke mede
mogelijk gemaakt is dankzij het Liftinstituut.

Scan de QR-code voor meer
informatie over dit product

HUISLIFT A-4000 XTRA

Huislift A-4000 Xtra
Deze lift heeft een cabine in plaats van een platform.
Gebruikers ervaren de lift als veilig en zeer comfortabel.
De cabine heeft een spiegel en de mogelijkheid voor
een persoonlijk design. Dit versterkt de beleving van de
lift.
Zoals u gewend bent van de A-4000 heeft ook de
A-4000 Xtra standaard een nooddaalsysteem en kunt
u deze vanuit de cabine eenvoudig bedienen.
U geniet van alle voordelen van de A-4000 maar dan
met een cabine. U kunt de binnenkant van de cabine
geheel laten aansluiten op uw interieur.

500
KG
17

DE HUISLIFT A-4000,
IN ELK HUIS TE INSTALLEREN!
Tussenwoning Dubbele woning Vrijstaand

18

Grachtenpand

Appartement

Boerderij

Landhuis

19

HUISLIFT A-4000

VAN PROBLEEM
Woonhuis te Amsterdam

20

HUISLIFT A-4000

NAAR OPLOSSING
Woonhuis te Amsterdam

21

HUISLIFT A-4000

Woonhuis te Moordrecht

22

HUISLIFT A-4000

Plaatsing in bouwkundige schacht

Smal en diep

Geheel naar eigen smaak

WIJ MAKEN LIFTEN
OP MAAT VOOR U!
23

PERSOONLIJKHEID

PERSOONLIJKHEID

Woonhuis te Losser

24

PERSOONLIJKHEID

Cabine afwerking
Uw gekozen afwerking van Zweedse kwaliteit

Bedieningspaneel
In elk design mogelijk

Liftdeuren
Het visitekaartje van uw lift

Opties en mogelijkheden
Pas uw lift aan voor nog meer gebruikersgemak

25

CABINE AFWERKING

INRICHTEN NAAR EIGEN SMAAK
Wandafwerking

Vloerafwerking

Uw eigen afbeelding

Uw eigen idee

Uw eigen foto

Uw eigen ontwerp

RVS

26

Hout

Parket

Vinyl grijs

Opties

RVS

Marmer

Traanplaat

Indirecte verlichting

Door de indirecte
verlichting aan de
liftgeleiders krijgt
uw lift een indrukwekkend mooie
uitstraling.

CABINE AFWERKING

Gezamenlijk resultaat
De Huislift A-4000 Xtra is geheel naar eigen smaak in
te richten. Eén van de mogelijkheden bij deze lift is uw
eigen ontwerp op de cabinewand(en).
Of laat onze DTP-afdeling met uw meedenken aan het
perfecte ontwerp in uw lift.

Uw eigen foto

A-4000 Xtra voor mensen met een Xtreme hobby

27

BEDIENINGSPANEEL

28

Tandartsenpraktijk aan huis te Amsterdam

BEDIENINGSPANEEL

Bedieningspaneel
Het bedieningspaneel is geïntegreerd in de cabine en is

Vierkant

horizontaal geplaatst.
Door middel van grote bedieningsknoppen is de
lift eenvoudig te bedienen. De drukknoppen zijn
vandaalbestendig en altijd voorzien van braille.
De lift is voorzien van een telefoon en alarm (met
directe doorkoppeling) welke is aangesloten op onze
kosteloze 24-uurs service.
Rond
Alle verlichting in de lift is in energiezuinige
LED-uitvoering. Bij stroomuitval wordt direct de
noodverlichting op het bedieningspaneel ingeschakeld.

Persoonlijk

29

DEUREN

A4-deur halfhoog

A0-deur

A4-deur

Deur met glas

Deur zonder glas

Deur met panoramavenster

EEN DEUR IS HET VISITEKAARTJE
VAN DE LIFT
30

DEUREN

Woonhuis te Zaltbommel

31

OPTIES EN MOGELIJKHEDEN

RAL-kleuren

Verlichting

Deuropener

Smartcard

GSM-module

Opklapbaar zitje

Uw lift is standaard uit te

Om nog meer energie

Als optie kunt u de lift

U kunt er voor kiezen om

Wanneer er geen vaste

Ook in combinatie met de

voeren in poedercoating

te besparen kunt u

uitbreiden met een au-

een smartcard te installe-

telefoonlijn beschikbaar

kleinst mogelijke maat-

RAL 9016 (wit) of

kiezen voor de optie:

tomatische deuropener.

ren. Met een smartcard

is, kunt u kiezen voor

voering is het mogelijk

RAL 9006 (metallic grijs).

automatische

Met 1 druk op de knop

kunt u voorkomen dat

een GSM module.

om een opklapbaar zitje

Wilt u liever een andere

verlichting. Bij het

gaat de liftdeur open.

mensen toegang krijgen

kleur? Dit is uiteraard ook

betreden of verlaten

mogelijk. Uw lift is lever-

van de lift gaat de

baar in alle RAL-kleuren.

toe te passen. U hoeft

tot uw lift. Tevens kunnen

Door de alarmknop

hierdoor gedurende de rit

Bij aankomst op de

wij deze optie plaatsen

10 seconden ingedrukt

niet meer te staan. Dit zit-

verlichting automatisch

verdieping opent de

op het bedieningspaneel,

te houden kunt u via

je neemt minimale ruimte

Neem contact op met

aan of uit. Dit bespaart

deur automatisch.

indien de lift geplaatst

de microfoon direct

in beslag doordat deze

een van onze medewer-

energie en verdient

Deze kan geleverd

wordt ten behoeve van

spreken met een van

tegen de bedieningswand

kers om uw wensen te

zichzelf snel terug.

worden als inbouw of

directe toegang tot bijv.

onze medewerkers.

wordt opgeklapt.

opbouw.

een appartement.

bespreken.

32

OPTIES EN MOGELIJKHEDEN

Lift in keuken appartment Markhal te Rotterdam
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PERSOONLIJKHEID

ALTIJD EEN REFERENTIE
BIJ U IN DE BUURT
School te Bennekom

34

PERSOONLIJKHEID

Woonhuis te Borne

Porsche Centrum Gelderland (Heteren)
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GARANTIE EN ONDERHOUD

Kantoor Aesy Liften te Zevenaar

36

GARANTIE EN ONDERHOUD

Standaard 2 jaar garantie en 24-uurs service

Garantiecertificaat

Aesy Liften B.V.

Garantie en service
Onderhoud
Juist onderhoud voorkomt onnodige kosten
Nooddaalsysteem

Ordernummer:
Wij verklaren dat alle onderdelen waaruit onze producten zijn samengesteld vooraf
uitgebreid op hun geschiktheid zijn getest. Iedere lift wordt vóór verzending volledig
geïnspecteerd. Daarom garanderen wij dat iedere lift volledig vrij is van fouten als deze
de fabriek verlaat.

Bij stroomuitval binnen 1 minuut uit de lift

1

Al onze producten hebben twee jaar volledige fabrieksgarantie, indien de liftinstallatie
gedurende deze periode door ons wordt onderhouden.

2

Kant en klare componenten, gebruikt in onze producten, vallen onder de garantie
van de afzonderlijke fabrikanten.

3

Arbeidsloon bij het vervangen van onderdelen wordt niet berekend.

4

Niet onder de garantie vallen defecten ontstaan door verwaarlozing, oneigenlijk gebruik,
onvoorzichtigheid, gebrekkig of verkeerd onderhoud al dan niet uitgevoerd door onbekwaam
en/of onbevoegd personeel of volgens de onderhoudsvoorschriften, transportschade en alle
andere omstandigheden die de fabrikant niet redelijkerwijs kunnen worden verweten.

5

De fabrikant is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan als gevolg van het niet of niet juist
opvolgen van de instructies uit de meegeleverde gebruikershandleiding, in het bijzonder de waarschuwingen betreffende de installatie, het gebruik van en het onderhoud aan de liftinstallatie.

6

Green label / Energiecertificaat

Reis- en verblijfskosten van monteurs en transportkosten van onderdelen
vallen niet onder de garantie.

Het gebruik van uw lift kost minder dan w 1,- per maand
Aesy Liften B.V.
R.H. Leusink
Directeur

Mercurion 30
Postbus 233

6903 PZ Zevenaar
T 0316 - 246 246

www.aesyliften.nl
info@aesyliften.nl
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GARANTIE EN SERVICE

Garantie
iften
Aesy L
B.V.
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2 jaar volledige fabrieksgarantie
Aesy Liften biedt een ruime garantie en betrouwbare
service. Na installatie heeft de lift 2 jaar volledige
fabrieksgarantie, mits onderhouden door Aesy Liften.
Een juist onderhoud is van belang voor de levensduur
van de lift. Daarom maakt Aesy Liften alleen gebruik
van intern opgeleid personeel.
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Nooddaalsysteem
Binnen 1 minuut uit de lift!
Er is een unieke functie aan iedere lift toegevoegd!
Indien de stroom uitvalt, kunt u te allen tijde de lift
zonder hulp van buitenaf bedienen.
Door middel van 1 druk op de knop gaat de lift
automatisch naar de begane grond, waarbij de deur
direct ontgrendelt zodat u de lift veilig kunt verlaten!

NOODDAALSYSTEEM

UNIEK: ALTIJD BINNEN 1 MINUUT
UIT DE LIFT!
Sanitair showroom te Amsterdam
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GREEN LABEL

Laag energieverbruik

A
B
C
D
E

Energie

				Certificaat
F

Hoog energieverbruik

40

A

Hiermee maakt Aesy Liften een statement ten aanzien
van het verantwoord maatschappelijk ondernemen.

G

GREEN LABEL
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TECHNISCHE SPECIFICATIES

TECHNISCHE SPECIFICATIES
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TECHNISCHE SPECIFICATIES

Maten

Maatvoering
Buiten onze standaard maatvoeringen leveren wij ook liften op maat

Huislift A-4000

Liftbreedte

Liftd

1162

8

1362

8

1162

9

1362

9

1362

15

Tekeningen
Beschikbaarheid van alle technische gegevens

Overige producten & montagestappen
Binnen 2 á 3 werkdagen uw lift gereed
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MAATVOERING / TEKENINGEN

Maatvoering
Werkelijk alles is mogelijk.
Maten

Huislift A-4000

Liftbreedte

Liftdiepte

Platformbreedte

Platformdiepte

1162

880

800

850

1362

880

1000

850

1362

980

1000

950

1462

980

1100

950

Wij hebben standaard de beschikking over vele maten.
Afwijkende maatvoering is uiteraard bespreekbaar.
Ongekend is het verschil tussen de benutbare ruimte
in de lift en de buitenzijde van de schacht. Dit door
een uitgedacht liftontwerp welke geschikt is voor een
binnen- en buiten opstelling.
Vraag onze adviseurs voor de mogelijkheden.

MAATVOERING / TEKENINGEN
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MAATVOERING / TEKENINGEN

GEEN EXTERNE
MACHINEKAMER!

GEEN
DAKOPBOUW!

Tekeningen
Alles tot in detail.
Geen huis is hetzelfde. Wij maken alle tekeningen en
technische gegevens voor uw lift. Met deze gegevens
kunt u naar de architect en / of aannemer. Dit scheelt
de architect / aannemer een hoop werk en het bespaart u een hoop geld.

GEEN
LIFTPUT!

Wij helpen u voor een zorgeloze installatie van de lift.
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MONTAGESTAPPEN

ZONDER OVERLAST DE MEEST
EENVOUDIGE LIFT OM TE PLAATSEN!

ta
Dag 1 - Mon

46

ge

t
Dag 2 - Mon

age

e
Dag 2 - Afw

rking

Optioneel m

et cabine

Vandaag worden de liftgeleiders

Het front en de liftdeuren worden

De hoekprofielen, schachtpanelen en

De laatste details worden afgewerkt

en het platform met de aandrijving

gemonteerd en de elektronica wordt

de tussenwand worden geplaatst.

waarna de lift volledig wordt getest.

gemonteerd.

aangesloten.

Uw lift is nu klaar voor gebruik.

MONTAGESTAPPEN

Woonhuis te Losser - Volledige glaspanelen

De perfecte vorm maakt ons
product aantrekkelijk

Lift standaard verkrijgbaar met aluminium deur
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TECHNISCHE SPECIFICATIES

Productnaam

Huislift A-4000

A-5000

Buitenlift A-5000

Opstelling van de lift

Inpandig

Inpandig

Uitpandig

Hefvermogen (kg)

300

500

500 - 1000

Opvoerhoogte tot (m)

13

13

13

Vrije hoogte

2200

2200

2200

Aantal schachttoegangen

3

3

3

Putdiepte (cm)

5

5

5

Standaard platformafmeting (b x d)

800 x 850

1050 x 1500

1050 x 1500

Standaard schachtafmeting (b x d)

1162 x 880

1362 x 1520

1362 x 1520

Toegang

Draaideur, automatisch sluitend

Draaideur, automatisch sluitend

Draaideur, automatisch sluitend

Maximaal aantal stopplaatsen

6

6

6

Hefsnelheid (m/s)

0,15 m/sec

0,15 m/sec

0,15 m/sec

Geproduceerd

Zweden

Zweden

Zweden

Aandrijving

Spindel

Spindel

Spindel

Drukknoppen

Semi-automatisch

Semi-automatisch

Semi-automatisch

Machinekamer

Geen

Geen

Geen

Greenlabel

Stand-by A

Stand-by A

Stand-by A

Toegankelijkheid

*

Platform

48

Verhoogd
platform

Cabine

Cabine met
vouwdeur

*

Cabine met
schuifdeuren

*

Cabine met
schuifdeur

* Overnamebesturing

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleingoederenlift

Goederen Primeur

Rol In

Rol In Stairs

Inpandig

Inpandig

Inpandig / Uitpandig

Inpandig / Uitpandig

50 - 300

1000

300

400

17

13

3

1,25

2560

2200

n.v.t.

n.v.t.

3

3

2

2

0

13

0

0

500 x 500 x 600

1400 x 2500

1055 x 1500

800 x 1550

800 x 650

1825 x 2550

1300 x 1780

1220 x 1725

Schuifdeur

Draaideur, automatisch sluitend

Saloondeuren

6

6

2

2

0,40 m/sec

0,15 m/sec

0,10 m/sec

0,45 - 0,60 m/sec

Duitsland

Zweden

Zweden

Denemarken

Elektrisch

Spindel

Spindel

Spindel

Automatisch

Semi-automatisch

Semi-automatisch

Semi-automatisch

Geen

Geen

Geen

Geen

Stand-by A

OVERIGE LIFTEN

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Rol In Cubic

Low Up

Rol Up Hidden

SwingOn

Rol Up

Inpandig / Uitpandig

Inpandig / Uitpandig

Inpandig / Uitpandig

Inpandig / Uitpandig

Inpandig / Uitpandig

300

250

300

300

300

1,25

0,5

0,5

0,5

Helling: max. 45 graden

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

2

2

2

2

2

0

3,5

3,5

5

0

800 x 1400

915 x 1340

900 x 1400

700 x 1400

800 x 1250

1145 x 1690

1380 x 1500

925 x 1420

1120 x 1580

970 x 1560

2

2

2

2

2

0,45 - 0,60 m/sec

0,10 m/sec

0,20 m/sec

0,10 m/sec

0,15 m/sec

Denemarken

Zweden

Zweden

Zweden

Zweden

Spindel

Elektrisch

Elektrisch

Spindel

Tandheugel

Semi-automatisch

Semi-automatisch

Semi-automatisch

Semi-automatisch

Semi-automatisch

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Uw lift in 2 dagen geïnstalleerd...

1

Dag 1 - 07.00 uur

2

14.00 uur

3

17.00 uur

4

Dag 2 - 7.00 uur

5

14.00 uur

6

16.00 uur

7

Uw lift is gereed

...door Aesy Liften B.V.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Cabine Open A-5000

Cabine Vouwdeur A-5000

Cabine Schuifdeur A-5000 (630KG)

Bed- & Brancardlift Primeur

Inpandig

Inpandig

Inpandig

Inpandig

500

500

630

1000

13

13

13

13

2400

2400

2700

2200

3

3

3

3

5

5

10

13

960 x 1440

960 x 1380

1100 x 1400

1400 x 2500

1362 x 1520

1362 x 1520

1735 x 1770

1825 x 2550

Draaideur, automatisch sluitend

Draaideur, automatisch sluitend

Schuifdeur, volledig automatisch

Draaideur, automatisch sluitend

6

6

6

6

0,15 m/sec

0,15 m/sec

0,15 m/sec

0,15 m/sec

Zweden

Zweden

Zweden

Zweden

Spindel

Spindel

Spindel

Spindel

Semi-automatisch

Automatisch

Automatisch

Semi-automatisch

Geen

Geen

Geen

Geen

Stand-by A

Stand-by A

Stand-by A

Stand-by A

Bagage

Minder- Kinderwagen
valide

Rolstoel

Personen

Bed/brancard

Horeca

Goederen

Scoot
mobiel

fiets
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UIT ZWEDEN

UIT ZWEDEN
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UIT ZWEDEN

Zweden

Cibes Lift

Een land van kwaliteit

De geboorte van een Aesy lift

Zweden behoort tot een van de meest welvarendste en

De liften worden geproduceerd in de fabriek in Zweden.

meest ontwikkelde landen ter wereld. Zij staat bekend

Als organisatie behoort Aesy Liften tot de Cibes Lift

om haar kwaliteit.

Group. Wij mogen met trots zeggen dat wij exclusiviteit
hebben op haar prachtige producten.

Zweden is zeer zuinig op haar milieu en daarom is de

De fabriek levert 99% van de liften op tijd, doordat

fabriek nu bezig om de lift 'Cradle to cradle' te maken.

zij de gehele productie in eigen fabriek afhandelen.

Op dit moment is de lift al voor 95% recyclebaar.
Wilt u zien hoe uw lift gemaakt wordt? Kom gerust
kijken in de fabriek. UtmarksVägen 13, Gävle.

De Nobel vredesprijs

Maatschappelijke

Veiligheid

Ethiek

verantwoordelijkheid
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REFERENTIES

Referenties
Een greep uit onze toonaangevende projecten

Zo blij als wij zijn met onze klanten, zijn onze klanten

Alle liften zijn door Aesy Liften geplaatst en door

blij met ons. Uiteraard hebben wij een gepaste referen-

u te bezoeken! Neem contact op met onze

tie bij u in de buurt die u kunt bezoeken.

verkoopadviseur om een afspraak in te plannen.

Woonhuis - Utrecht

Woonhuis - Amsterdam

'Wij willen hier graag blijven wonen.

'Ook al maken wij nu nog vaak

Ook als wij iets minder mobiel zijn'.

gebruik van de trap, we zijn helemaal

Erna en Peter van Kampen

op de toekomst voorbereid!'
Mila en Rob Besseling
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Appartement - Rotterdam

Woonboerderij - Beilen

'De lift is onderdeel geworden van

'Ook al is het maar 1 verdieping. Ik

ons. Een vriend voor het leven. Wij

hoef niet meer elke keer met die

kunnen dankzij de lift altijd op deze

onhandige wasmand de trap op'.

plek blijven wonen'.

Gemak dient de mens.

Meneer Wiersma

Mevrouw Koers

