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Wat is een  
spindellift?
Bij onze lift is geen machinekamer, liftput of dakopbouw 

benodigd. Dit maakt onze lift uiterst geschikt voor zowel 

nieuw- als bestaande bouw.

De lift is voorzien van een eenvoudige, maar uiterst 

betrouwbare techniek. Door middel van de elektromotor 

en de moer, welke rondom de spindel wordt gedraaid, 

wordt de lift in beweging gezet. Het automatische 

smeersysteem zorgt voor een soepele beweging van  

de lift. 

Onderhoud
Door deze eenvoudige techniek is er, afhankelijk van de 

gebruiksfrequentie per dag, weinig onderhoud benodigd.  

Na installatie heeft de lift 2 jaar volledige fabrieksgarantie, 

mits de lift onderhouden wordt door Aesy Liften. 

Energielabel
Standaard zijn onze liften voorzien van een 

energiecertificaat. In stand-by modus zijn onze liften 

gecertificeerd met energielabel A.



06

08

VAN BASIS...
Basisuitvoering 6

Lift in kleur 8

3 zijden glas  10

Panoramalift  12

Halfhoge toegang 14

Opties 15

Maatvoeringen  16

Van platform tot cabine  18

Deuren   20

EcoSilent   22

Showroom   24

Service en veiligheid 25

Daarom Aesy Liften 26

Inhoudsopgave



...TOT HIGH-END

1214

10



6

Schoolgebouw

 

Dagmaat liftdeur 2100 of 2300 mm mogelijkAANVULLENDE OPTIE
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De personenlift A-5000 heeft zijn populariteit 

onder meer te danken aan zijn compleetheid van 

de basisuitvoering. 

Basisuitvoering

Standaard functies:

� ingebouwde zelfsluitfunctie

� bedieningspaneel met vandaalbestendige 

 drukknoppen met LED aanduiding

� noodtelefoon en alarm

� signalering bij overbelasting

� frequentie geregelde motor, soft start-stop

� automatisch nooddaalsysteem op accu 

Standaard heeft de A-5000 lift een hefvermogen 

van 500 kg. De lift wordt uitgevoerd met stalen 

sandwichpanelen, afgewerkt in de kleur RAL 9016.  

De liftdeur is standaard voorzien van een groot venster 

van gehard en gelaagd veiligheidsglas (A4-deur) of een 

klein kijkvenster (A1-deur). 

De liften zijn veilig te gebruiken door eenieder en 

zullen in een onveilige situatie altijd stoppen. Naast 

de vasthoudbediening, zijn alle liften uitgerust met 

meerdere veiligheden op en rondom het platform.  

Als enige binnen de sector voldoet een 

Aesy lift al aan de (nog niet verplichte) SIL3 

veiligheidsnormering.
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Wilt u liever een andere kleur? Laat de lift aansluiten 

bij uw interieur of maak er een echte eyecatcher van. 

Uw lift is uit te voeren in elke gewenste RAL kleur.

Het is mogelijk om naast de reguliere RAL-kleuren 

een keuze te maken uit onze luxere kleuren. Deze 

zijn te bezichtigen in de showroom. 

Door de mogelijkheid om elk schachtpaneel 

afzonderlijk in een andere kleur uit te voeren kunt 

u op elke verdieping een andere kleur toepassen. 

Hierdoor laat u de lift aansluiten op de omliggende 

omgeving. 

Daarnaast is elke deur, het kader rondom het glas,  

de deurgreep en de hoekprofielen in een aparte  

RAL kleur uit te voeren. 

Lift in kleur
Elke RAL kleur mogelijk

Uw liftschacht is standaard uitgevoerd in  

RAL 9016 (wit). 

Deze lift is uitgevoerd met een ronde RVS deurgreepAANVULLENDE OPTIE
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Brandweerkazerne

Deze lift is uitgevoerd met een ingebouwde automatische deuropenerAANVULLENDE OPTIE
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Investering   
Standaard formaat   L

€ € 

Deze lift is uitgevoerd met een ingebouwde spreekluisterverbindingAANVULLENDE OPTIE

Winkel
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Investering   
Standaard formaat   L

De lift kan tegen de muur geplaatst worden, 

maar behoudt door de glaspanelen toch een open 

uitstraling.  

Standaard wordt de lift tegen een bouwkundige wand 

geplaatst, hierbij maken wij gebruik van minimale 

bevestigingspunten. Indien de lift vrijstaand in een 

trapgat, trappenhuis of vide wordt geplaatst, kan de 

lift vaak bevestigd worden aan de verdiepingsvloer. 

Aansluitend kan er een oplossing gecreëerd worden 

door het toepassen van een stalen kokerprofiel rondom 

de lift. 

De glasverdeling is naar eigen inzicht te bepalen, 

waarbij diverse hoogtes glaspanelen per zijde zijn toe 

te passen. 

3 zijden glas
Vrijstaand of tegen de muur te plaatsen
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Showroom

Het is mogelijk om de omliggende vloer door te leggen in de liftAANVULLENDE OPTIE
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Panoramalift
aan 4 zijden glas 

De panoramalift is een echte eyecatcher en een 

aanwinst voor uw interieur. Vanwege de onbegrensde 

designmogelijkheden en opties, in zowel uitvoering 

als materiaal, is deze lift geheel naar eigen smaak aan 

te passen. 

Doordat de lift aan 4 zijden met glas is uitgevoerd, 

behoud u een volledig zicht op de omgeving vanuit 

de lift.
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Het is mogelijk om de personenlift A-5000 uit te 

voeren met een halfhoge toegang. Deze toepassing is 

een ideale oplossing voor plaatsing van de lift onder 

een schuin dak of bij een bordes. 

De liftdeur heeft een hoogte van 1100 mm en is 

toepasbaar tot een gecertificeerde opvoerhoogte van 

13 meter. Daarmee is Aesy Liften uniek!  

 

De liftdeur is voorzien van gehard en gelaagd 

veiligheidsglas, maar deze is ook als een dichte deur 

uit te voeren.

Halfhoge toegang
Tot 13 meter opvoerhoogte

Deze lift is uitgevoerd met een speciaal ontworpen handgreep en haalknopAANVULLENDE OPTIE
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Opties
Vloeren
Naast onze standaard vloeren is het ook mogelijk 

om de lift te voorzien van uw eigen vloer. Vraag 

hiervoor naar de mogelijkheden.  

Glas
Standaard worden onze liften uitgevoerd met helder 

glas, daarnaast is er de mogelijkheid een andere 

glastint te gebruiken. Bekijk de mogelijkheden in 

onze showroom.

Kleuren
Het is mogelijk om naast de reguliere RAL-kleuren 

een keuze te maken uit onze luxere kleuren. Deze 

zijn te bezichtigen in de showroom. Een greep uit 

onze luxere kleuren. 

Arctic SnowHelder

Polar White

Light Fume Grey Dark Fume Brown

Light Fume Brown
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LIFTBREEDTE LIFTDIEPTE
PLATFORM
BREEDTE

PLATFORM
DIEPTE

GEBRUIK HEFVERMOGEN

1162 1270 800 1217

1262 1520 900 1467

1362 1320 1000 1267

1362 1520 1000 1467

1462 1420 1100 1367

1462 1520 1100 1467

1462 1650 1100 1597

1362 2020 1000 1967

Bovenstaande maatvoeringen zijn uitgedrukt in millimeters.

De liftbreedte en diepte zijn uitwendige maatvoeringen van de lift. Voor de specifieke bouwkundige sparingsmaten, 

welke afhankelijk zijn van de deurposities, kunt u contact opnemen voor een advies op maat. 

Maatvoeringen
Leverbaar in verschillende afmetingen

400
KG

500
KG

230V 400V

Meest gekozen, standaard rolstoeltoegankelijk

Liftbreedte

Li
ft

di
ep

te
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Van platform naar cabine

18

A-5000 Basisuitvoering Optioneel: Hoge wand, 
glazen schachtpanelen

Optioneel: Cabine Open,
glazen schachtpanelen
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Cabineliften

Onze cabineliften bieden verschillende mogelijkheden. Van een 

draaideur met semi-automatische bediening tot een volledig gesloten 

cabine middels schuifdeuren met automatische bediening.

Meer informatie? Vraag hiernaar bij onze verkoopadviseurs. 
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Deuren
Het visitekaartje van uw lift 

A4-deur

Standaard deur

A60-panoramadeur

Brandvertragende deur EI60G

A0-deur

Zonder glasvenster

A1-deur

Klein kijkvenster

A60-deur

Brandvertragende deur EI60

A4-deur halfhoog

Tot 13 meter opvoerhoogte



AL5-deur

Aluminium deur

AL6-deur

Aluminium deur

NIEUW VERGROOT GLASVENSTER

AL5-deur Showroom Zevenaar
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EcoSilent
STILSTE PLATFORMLIFT TER WERELD,  
ENERGIEZUINIGER EN DUURZAAM

22
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Energiezuiniger

Door het toepassen van een nieuwe motor, gecombineerd 

met de nieuwe geleiderwielen wordt de weerstand met 90% 

verminderd en loopt de lift nog soepeler. Dit resulteert in een 

meetbare energiebesparing van 45%! Dit is niet alleen beter 

voor het milieu, maar scheelt ook in de kosten.

Onderhoudskosten

Een lift uitgevoerd met EcoSilent is duurzaam, van Zweedse 

kwaliteit en daarnaast beter voor het milieu. Door het 

toepassen van de nieuwe geleiderwielen, zijn er geen 

smeermiddelen meer nodig. Daarnaast kan het onderhoud 

eenvoudiger en sneller uitgevoerd worden, wat resulteert in 

een besparing van € 50,- per onderhoudsbezoek.

Stiller

Door de vernieuwde motor, gecombineerd met een verfijnde 

spindel en een Silentbox, is het geluid van de lift met 10 dB 

afgenomen ten opzichte van de standaardaandrijving. Bij het 

geluid van de standaardaandrijving kan u denken aan een 

normaal gesprek tussen 2 personen op 1,5 meter afstand. Voor 

de EcoSilent-aandrijving is dit een gesprek op fluisterniveau. Geleiders

De geleiders verminderen 

de wrijvingskracht met 

90% en hebben geen 

smering nodig.

Motor

De nieuwe motor is volledig 

opnieuw ontwikkeld voor 

een stillere en 

energiezuinige aandrijving.

SilentBox

De motor is weggewerkt 

in een elegante, 

geluiddichte metalen 

behuizing.

Spindel

Door de verfijnde spindel 

zijn de liftbewegingen 

soepeler, hetgeen zorgt 

voor meer comfort.
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In onze showrooms in Zevenaar en Wijnegem kunt u 

onze liften zelf komen ervaren. 

De showroom in Zevenaar (NL) beschikt over de 

Huislift A-4000, Personenlift A-5000 met EcoSilent en 

de Cabine Schuifdeur. 

In de showroom in Wijnegem (BE) is er de 

mogelijkheid de Personenlift A-5000 en de  

Cabine Schuifdeur uit te proberen.

Daarnaast hebben wij een tal van opties beschikbaar. 

Liever een referentie adres bij u in de buurt 

bezoeken? Vraag naar de mogelijkheden voor een 

bezoek via onze adviseurs. 

Showroom
Kom onze liften zelf ervaren
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Veiligheid 
 
De liften zijn veilig te gebruiken door eenieder en 

zullen in een onveilige situatie altijd stoppen. Naast 

de vasthoudbediening, zijn alle liften uitgerust met 

meerdere veiligheden op en rondom het platform.  

Als enige binnen de sector voldoet een Aesy lift al aan 

de (nog niet verplichte) SIL3 veiligheidsnormering.

De lift is standaard voorzien van een automatisch 

nooddaalsysteem op accu. Hierdoor is het mogelijk om 

bij algehele stroomuitval van het pand de lift direct 

naar de ondergelegen verdieping te verplaatsen. Zodra 

de lift op de ondergelegen stopplaats is aangekomen, 

zullen de liftdeuren automatisch ontgrendelen. 

Middels deze functie is het mogelijk om, zonder hulp 

van buitenaf, de lift op een veilige manier te kunnen 

verlaten. 

Service
 
Aesy Liften is ingericht op het fulltime leveren van 

gegarandeerde service. Calamiteiten en storingen 

kunnen 24 uur per dag, 7 dagen in de week kosteloos 

worden gemeld aan de centrale.

Een telefoon in de lift behoort tot de standaard levering, 

waarmee u in contact kan komen met één van onze 

eigen professionals. 
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Sinds 2005 is het de missie van Aesy Liften 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 Aesy Liften kunt u zowel personen als goederen op een eenvoudige 

en veilige manier naar elke verdieping vervoeren. Daarbij combineren wij kwaliteit met 

betaalbaar design.

kiezen architecten voor Aesy Liften

� Liftoplossingen compleet op maat

� Van de kleinste (huislift) tot de grootste platformlift  

 (bed- en brancardlift)

� Panoramaschacht met aan 4 zijden glaspanelen

� Vele mogelijkheden in uitvoering en design

kiezen aannemers voor Aesy Liften

� Tekeningen voorzien van details 

� Snelle levertijden en montage

� Bij ieder project een vast aanspreekpunt

� Duidelijke afspraken

kiezen opdrachtgevers voor Aesy Liften

� Diverse maatvoeringen

� Aanwinst voor het interieur door onbegrensde  

 designmogelijkheden en opties

� Zeer zuinig in gebruik, energielabel A

� Fluisterstille aandrijving

Daarom.



Aesy Liften B.V. 

Mercurion 30 

6903 PZ Zevenaar

+31 (0)316 246 246

Postbus 233 

6900 AE Zevenaar 

info@aesyliften.nl

www.aesyliften.nl

info@aesyliften.be

www.aesyliften.be

Nederland België

Aesy Liften België B.V. 

Bijkhoevelaan 34 

2110 Wijnegem

+32 (0)3 345 66 66

Elk gebouw toegankelijk

Onderdeel van


