
HUISLIFTEN
Vergroot het leefcomfort 
in huis. Voor nu en later.

Onderdeel van
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Duurzame 
investering in uw 
woning
Door de veranderende trend om langer thuis te blijven wonen is de 

huislift de afgelopen jaren een populaire toevoeging geworden. Het 

maakt niet uit of het noodzakelijk is voor nu of pas voor later, een lift 

in huis vergroot het leefcomfort. Wij hebben dan ook al duizenden 

liften mogen plaatsen, in zowel Nederland als België. 

De huislift biedt veel extra comfort en luxe en wordt dus gezien als een 

aanzienlijke meerwaarde voor de woning. U heeft hiermee niet alleen 

de mogelijkheid om personen van de ene naar de andere verdieping te 

brengen, maar de lift kan ook gebruikt worden voor het vervoeren van 

boodschappen en een wasmand. Met een levensduur van gemiddeld 

30 jaar is de huislift een duurzame investering. Een investering die zich 

dus bij verkoop van de woning weer terug zal verdienen.
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Wanneer u met veel plezier in uw huidige huis woont is het vervelend wanneer u op 

latere leeftijd genoodzaakt bent om te moeten verhuizen. Met een lift in huis is elke 

ruimte toegankelijk en bent u voorbereid op de toekomst. Over het algemeen is het 

goedkoper om een lift in uw woning te plaatsen dan te verhuizen. Daarnaast scheelt 

dit een hoop gedoe. 

Levensloopbestendig 
wonen
Blijf langer in uw vertrouwde huis wonen
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Een Aesy Huislift is geschikt voor ieder woningtype, van 

rijtjeshuis, een appartement tot luxe villa. Wij hebben 

een groot aanbod in maatvoeringen en uitbreidings-

mogelijkheden, zo is er meestal een oplossing voor uw 

situatie. Onze meest compacte lift is al beschikbaar met 

een vloeroppervlakte vanaf 1m².

Als u een plek kunt aan wijzen waar de lift door het 

plafond kan, kunnen wij hem plaatsen!

Door de moderne technieken tegenwoordig is het mogelijk 

om ook in uw huis een lift te plaatsen. Zonder ingrijpende 

bouwkundige aanpassingen zijn onze huisliften in uw 

huidige of nieuwe woning te plaatsen. Er is hiervoor geen 

liftput, machinekamer of dakopbouw nodig! 

Onze liften zijn gecertificeerd comform de machinerichtlijn 

(2006/42/EG) en de liftnormen EN81-41 en EN81-70, dit 

betekent dat een jaarlijkse liftkeuring niet noodzakelijk is. 

Bespaar zo dus aanzienlijke kosten!

Een huislift is zeer energiezuinig en de lift is in stand-by 

stand voorzien van energielabel A. Zo gebruikt een 

huislift met 2 stopplaatsen, 3,6m opvoerhoogte en 20 

liftbewegingen per dag ongeveer 481 kWh per jaar, dit 

komt uit op maar zo’n €0,29 cent per dag. Een lift die nog 

energiezuiniger is? Kies dan voor de EcoSilent-aandrijving.

Een huislift is binnen 
handbereik
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Volledig te 
integreren in 
uw interieur
Waar de één de lift juist als een opvallend pronkstuk in  

de woning plaatst, wil de ander juist de lift zo onopvallend 

mogelijk weggewerkt hebben. 

Door middel van ons deur-voor-deursysteem is het 

mogelijk de lift achter een normale deur te plaatsen. 

Uw eigen voorzetdeur wordt dan met het zogenoemde 

koelkastdeur systeem aan de liftdeur bevestigd. Zo plaatst 

u de lift in de keuken, woonkamer of slaapkamer zonder 

dat iemand het ziet.
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Huislift A-4000

De Huislift A-4000 is zeer compact en heeft een vloeroppervlakte van circa 1m². 

De lift is speciaal ontwikkeld voor alle soorten woonhuizen, zo ook woonhuizen 

met weinig ruimte. Door de kleine inbouwmaat, het verschil tussen de 

sparingsmaat en het vloeroppervlak, kan de lift vaak op plaatsen worden 

geïnstalleerd waar andere liften niet passen. De lift is minder dan 1m diep en 

hierdoor vaak te plaatsen in het bestaande trappengat, waarbij een aangepaste 

trap naast de lift wordt geplaatst.

Ondanks het kleine oppervlakte is de Huislift A-4000 groots in gebruikersgemak. 

Zo is de huislift onder andere geschikt voor het gebruik met rollator, het 

vervoeren van boodschappen, de wasmand of koffers. De lift heeft een 

hefvermogen van 300 kg en kan worden aangesloten op het normale 

electriciteitsnetwerk, het is niet nodig de bedrading van uw huis aan te passen. 

Compact
Groot gebruikersgemak

In vrijwel elk trappenhuis te plaatsen
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Personenlift A-5000

De Personenlift A-5000 is de oplossing als u op zoek bent naar een 

rolstoeltoegankelijke lift. Standaard is de lift toegankelijk voor rollator, rolstoel 

en kinderwagen en dus geschikt voor iedere doelgroep. De Personenlift A-5000 

is beschikbaar in veel verschillende maatvoeringen, waarbij het grootste formaat 

zelfs toegankelijk is voor scootmobielgebruikers. 

Deze lift is niet alleen veelzijdig in gebruik, maar ook veelzijdig in 

uitbreidingsmogelijkheden. Standaard is de personenlift al rijk uitgerust.

Standaard heeft de lift een hefvermogen van 500 kg (400V, E-aansluiting) en 

biedt dus niet alleen de mogelijkheid om personen te vervoeren, maar ook zware 

goederen.  

Veelzijdig in gebruik
Standaard rolstoeltoegankelijk

Meest toegepaste lift
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Hefsnelheid 0.15 m/s

Liftput 50 mm of meegeleverde oprit

Stopplaatsen Max. 6

Opvoerhoogte Max. 20 meter

Bediening Vasthoudbediening op het platform

Hoogte schachtkop Standaard 2200 mm, lager of hoger mogelijk

Deurconfiguratie Gelijkzijdig, overliggend of haaks

Energielabel A in stand-by, B tijdens gebruik

Standaard inbegrepen Frequentiegeregelde motor, soft start-stop. Automatisch nooddaalsysteem op accu

Veiligheidsnormering SIL3 (uniek, nog niet verplicht)

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kenmerken A-4000 & A-5000

Huislift A-4000 Personenlift A-5000
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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

230V 400V

MAATVOERINGEN A-5000

Bovenstaande maatvoeringen zijn uitgedrukt in millimeters.  

De liftbreedte en liftdiepte 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. 

Liftbreedte Liftdiepte
Platform
breedte

Platform
diepte

Gebruik Hefvermogen

1162 880 800 830

1362 880 1000 830

1362 980 1000 930

1462 980 1100 930

230V 400V

300

400 500

KG

KG KG

MAATVOERINGEN A-4000

Liftbreedte

Zijde C

Zijde A

Liftdiepte

Zijde B

Zijde D

Zijde E
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AESY LIFTEN 
VERBINDT. 
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EcoSilent
Stilste platformlift ter wereld,  
energiezuiniger en duurzaam
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Geleiders

De geleiders verminderen 

de wrijvingskracht met 

90% en hebben geen 

smering nodig.

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 kunt u denken aan een normaal 

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

EcoSilent-aandrijving is dit een gesprek op fluisterniveau.

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.

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.

10 dB stiller en 45% energiezuiniger! Wilt u daarnaast lagere onderhoudskosten? Kies dan voor een lift 

uitgevoerd met een EcoSilent-aandrijving. Voorzien van een certificering en energiecertificaat uitgevoerd door 

het liftinstituut en een geluidsmeting uitgevoerd door Springwell Audio.
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In een prachtig huis in Purmerend, waar overal tot in 

detail over nagedacht is, wonen Rita en Pieter. Een aantal 

jaren geleden plaatsten wij hier een huislift waardoor het 

huis van de garage, via de keuken tot in de slaapkamer 

toegankelijk is geworden. Rita geeft een inkijkje in hun 

woning.

Het was voor ons bij de verbouwing de bedoeling om hier lang 

te blijven wonen en dus ook de woning levensloopbestendig 

en drempelloos te maken. In het verkooptraject zijn wij naast 

de adviseurs van Aesy ook geadviseerd door een aannemer en 

architect. Door creatief meedenken zijn wij uiteindelijk tot deze 

oplossing gekomen. Het gehele proces is eigenlijk fantastisch 

verlopen. Alle maten klopten en de lift is eenvoudig gebouwd. 

Van de garage tot de slaapkamer is het huis nu toegankelijk door 

de huislift. De lift heeft een strakke uitstraling met veel glas, wij 

vinden hem erg mooi!

Voor zware stukken zoals koffers kunnen we nu de lift gebruiken. 

Ook toen ik na een operatie een tijdje in een rolstoel moest, kon 

ik door de lift makkelijk in het hele huis komen.

Voor iedereen die op zoek is naar een huislift zou ik mee willen 

geven: Maak hem niet te klein als je de ruimte hebt. Dit geeft veel 

extra comfort. Maak hem daarnaast ook mooi, zodat de lift past 

in het interieur van je huis. Dus niet alleen functioneel maar de 

lift kan ook een blikvanger zijn. Ook erg fijn, wij hebben de lift op 

het alarm geschakeld. Wanneer het alarm ingeschakeld is, staat 

de lift niet op de onderste etage en kan een inbreker er niet in!

Nu een aantal jaren na het plaatsen van de lift hebben wij nog 

steeds goed contact met Aesy en is er een band ontstaan.

Op dit moment zijn wij nog fit en is 
de lift voor ons nog niet noodzakelijk, 
maar we zijn hiermee voorbereid op 
de toekomst. Het geeft ons nu vooral 
extra comfort. We hoeven niets meer te 
sjouwen via de trap.

Binnenkijken

“

”
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Deuren

A4-deur 

Standaard deur

A60-panoramadeur

Brandvertragende 

deur EI60G

AL5-deur

Aluminium deur

AL6-deur

Aluminium deur

A0-deur

Zonder glasvenster

A1-deur

Klein kijkvenster

A60-deur

Brandvertragende 

deur EI60
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A4-deur halfhoog

Tot 13 meter opvoerhoogte

Het is mogelijk om uw huislift 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 of 1300 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
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Foto luxe kleur lift in woonhuis,

Lift meer op de achtergrond, lift 

gaat op in omgeving door de 

kleur

KLEUREN
Het is mogelijk uw lift uit te voeren in elke RAL kleur 

naar keuze. Zo wordt uw lift onderdeel van het 

interieur! Naast de reguliere RAL-kleuren hebben wij 

keuze uit onze premium kleurencollectie.

Premium kleurencollectie
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ELKE RAL KLEUR 
MOGELIJK!
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STANDAARD VOORZIEN 
VAN HELDER GLAS

24



25

Glas
Bij het toepassen van glaspanelen zijn deze standaard in helder glas uitgevoerd, daarnaast is er de 

mogelijkheid een andere glastint te gebruiken.

Polar WhiteArctic SnowHelder

Light Fume Grey Light Fume Brown Dark Fume Brown
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VLOEREN
Naast onze standaard vloeren is het ook mogelijk om de lift te voorzien van uw eigen vloer.



27

OF PLAATS UW EIGEN 
VLOER IN DE LIFT!
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Huislift Air

De Huislift Air combineert tijdloos Scandinavisch design, intuïtieve functie 

en natuurlijke materialen om zo naadloos op te gaan in het interieur en de 

levensstijl. De Huislift Air biedt u een unieke gebruikerservaring waarbij vorm en 

functie samenkomen in het hoogste niveau van comfort.

De lift is voorzien van een handgreep met geïntegreerde bedieningsknoppen, 

welke zorgen voor nog meer gebruikersgemak. Je hoeft niet na te denken, maar 

het is een natuurlijk instinct om de handgreep vast te pakken. Hierdoor hoeft 

u simpelweg alleen op de handgreep te leunen en de lift zal naar een andere 

verdieping vertrekken. 

Het 7 inch spiegel display, voorzien van een groot numeriek verdiepingsindicator, 

vertelt u op welke verdieping u zich bevindt. Daarnaast is het platform voorzien 

van innovatieve veiligheidsfuncties, welke elegant geïntegreerd zijn in het 

platform.

Kies het model dat het beste bij u past!

Tijdloos, intuïtief Scandinavisch design
Premium comfort 

Natuurlijke materialen 

Air Metal Air Textile Air Wood
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NIEUW!
OPTIONELE UITBREIDING

29
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Snel & 
eenvoudig 
gemonteerd
Binnen 2-3 dagen

Een Aesy lift is een modulair systeem en 

dus eenvoudig in delen zonder overlast te 

plaatsen. Zo kan een Aesy huislift in vrijwel elk 

gebouw geplaatst worden, zowel nieuwbouw 

als bestaande bouw. Dankzij de eenvoudige 

technologie is binnen 2-3 dagen de lift klaar 

voor gebruik. 

Onze huisliften zijn van Zweedse kwaliteit 

en worden geproduceerd in onze fabriek 

in Zweden. De liften worden vervolgens 

getransporteerd naar Nederland, om deze 

daarna bij u op de afgesproken datum af te 

leveren. De lift zal in onderdelen, verpakt op 

pallets geleverd worden. De losse onderdelen 

zijn door de voordeur aan te leveren, er is 

hierbij geen hijsvoorziening noodzakelijk. Door 

de eenvoudige constructie heeft een Aesy lift 

minder ruimte nodig dan andere liften.
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Onderhoudsvriendelijk
Door de simpele en doordachte techniek is een huislift 

zeer onderhoudsvriendelijk, waardoor er niet zo vaak 

onderhoud nodig is als bij een traditionele lift. 

Een platformlift valt onder de Machinerichtlijn en  

daardoor is het hebben van een onderhoudscontract 

wettelijk verplicht. Door uw lift goed te onderhouden 

waarborgt u de kwaliteit en veiligheid van uw lift. 

Daarnaast zorgt onderhoud voor een langere levensduur 

van uw huislift. Hoeveel onderhoud er voor uw lift nodig 

is, is afhankelijk van het aantal liftbewegingen welke uw 

lift gemiddeld per dag maakt. Over het algemeen is voor 

thuisgebruik één onderhoudsbeurt per jaar genoeg. 

In tegenstelling tot vele andere liftbedrijven hebben 

wij bij Aesy Liften alles onder één dak, dus ook het 

onderhoud van onze liften. Wij besteden het onderhoud 

van onze liften dus niet uit aan een externe partij, maar 

hebben onze eigen onderhoudsmonteurs in dienst. De 

onderhoudsmonteurs worden intern opgeleid en hebben 

alle kennis over onze liften om de kwaliteit en veiligheid 

van uw lift te kunnen waarborgen. 

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. 

Veiligheid
De liften zijn veilig te gebruiken door alle doelgroepen, 

van jong tot oud, 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. 

Onderhoud & 
service
Alles onder één dak
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Dit zijn wij
Bringing people together

Aesy Liften is volledig onderdeel van Cibes Lift Group, producent 

van de liften. Cibes Lift Group is meer dan 70 jaar specialist in 

platformliften en tevens wereldwijd marktleider. 200 kilometer 

ten noorden van Stockholm bevindt zich de productiefacaliteit 

en het wereldwijde hoofdkantoor van Cibes. Vanuit hier worden 

liften geproduceerd die wereldwijd in meer dan 70 landen 

gebruikt zullen worden.

In zowel Nederland als België zijn wij marktleider op het gebied 

van spindelaangedreven platformliften. Een positie die behaald is 

door aan de ene kant ons te specialiseren in de spindelaandrijving 

en de beste kwaliteit te waarborgen. Maar anderzijds door de 

klant het gehele traject bij te staan en achteraf uitstekende 

onderhoud en service in eigen huis te bieden.

Bij Aesy Liften gaan wij voor gezamenlijk resultaat. Niet alleen 

voor de plaatsing van de lift maar ook voor de service na 

oplevering. Aesy Liften streeft naar een langdurige relatie met de 

klanten en personeel, gebaseerd op vertrouwen en tevredenheid.

Onze visie: toegankelijkheid creëren voor iedereen, overal.

Onderdeel van

32



33

LIFTEN VAN 
ZWEEDSE 
KWALITEIT.
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Voor elke situatie 
een oplossing
Zelfs wanneer er geen ruimte is in huis
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BRINGING
PEOPLE

TOGETHER

Aesy Liften B.V. 

Mercurion 30 

6903 PZ Zevenaar
+31 (0)316 246 246

info@aesyliften.nl

www.aesyliften.nl

Aesy Liften België B.V.

Bijkhoevelaan 34

2110 Wijnegem
+32 (0)3 345 66 66

info@aesyliften.be

www.aesyliften.be

Nederland België
Onderdeel van


