
HUISLIFT
AIR
Tijdloos, intuïtief Scandinavisch 
design

Premium comfort 

Natuurlijke materialen 

Onderdeel van



ONTMOET ONZE 
DESIGNERS
Onze industrial designers Ida Eriksson en Gustav Berg hebben nauw samengewerkt met onze 

R&D afdeling om een nieuwe, innovatieve huislift te ontwerpen. “Onze rol als ontwerpers is om 

een brug te slaan tussen technologie en gebruiksvriendelijkheid door mooie en duurzame liften te 

creëren met een intuïtief design.”

Ida & Gustav



INTUÏTIEF DESIGN
De Huislift Air heeft een buitengewoon elegant design en biedt u een unieke 

gebruikerservaring waarbij vorm en functie samenkomen in het hoogste niveau van 

comfort.

Alarm
Noodstop

Veiligheidslijst

LED display

Ergonomische 

handgreep
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ERGONOMISCHE  
HANDGREEP
De handgreep met geïntegreerde bedieningsknoppen zorgt voor nog meer 

gebruikersgemak. Je hoeft niet na te denken, maar het is een natuurlijk instinct 

om de handgreep vast te pakken. U hoeft simpelweg alleen op de handgreep 

te leunen en de lift zal naar een andere verdieping vertrekken. Het nieuwe 

platform is hiermee uiterst geschikt voor alle doelgroepen, van jong tot oud.



INNOVATIEVE  
VEILIGHEIDSFUNCTIES
Terwijl de meeste platformliften zijn voorzien van een 

grote en industriële noodstop en alarmknop, zijn deze 

veiligheidsfuncties door het innovatieve design van de Air 

elegant geïntegreerd in het platform.

Veiligheidslijsten

Alle Aesy platformliften zijn zo gemaakt dat ze veilig zijn 

te gebruiken door eenieder en zullen in een onveilige 

situatie altijd stoppen.

Bovenop het platform bevindt zich een veiligheidslijst, 

welke opgaat in het design, waardoor de lift zal stoppen 

wanneer deze wordt aangeraakt. 

De veiligheidslijst rondom het platform zorgt ervoor dat 

de lift direct stopt wanneer deze wordt aangeraakt of er 

iets tussen komt. Optioneel zijn de lijsten uit te voeren in 

elke RAL kleur of één van onze premium kleuren. Voeg 

verlichting toe en maak de lijst onderdeel van uw totale 

unieke design.





De Air Metal is gemaakt van slijtvaste materialen 

zoals staal en aluminium en geven een tijdloze en 

elegante uitstraling. De ontwerpvrijheid maakt de 

Air Metal geschikt voor elke interieurstijl.

 

Standaard wordt de Air Metal geleverd met een zwart 

achterpaneel, een wit paneel voor en een aluminium 

handgreep.

Het platform geeft de vrijheid om een eigen unieke 

kleurencombinatie samen te stellen, met de keuze uit 

bijna 300 verschillende RAL kleuren en onze premium 

kleurencollectie. Mix en match uw gewenste kleuren, alles 

is mogelijk! 

AIR METAL
Tijdloze elegantie





De Air Textile is een speelse combinatie van een 

natuurlijke duurzame stof op het achterpaneel en 

gepoedercoat metaal in kleur naar keuze op het 

voorpaneel. Deze combinatie geeft niet alleen een 

warme uitstraling maar, ook een huiselijk gevoel. 

Hiermee wordt de platformlift een verlengstuk van 

uw meubels. 

Kies voor het achterpaneel uit elegant licht blauw linnen 

of warm grijs wol. Het paneel voor is standaard uitgevoerd 

in RAL 9016 (wit), maar geeft u de mogelijkheid te kiezen 

uit bijna 300 verschillende RAL kleuren en onze premium 

kleuren collectie. 

Met uw eigen vloer op het platform maakt u het platform 

helemaal af. 

AIR TEXTILE

WOLLINNEN

Huiselijk





De Air Wood kenmerkt zich door de fantastische 

combinatie van duurzaam gerecycled hout op 

het achterpaneel en een mat, krasvast zwart 

DecoLegno® voorpaneel. 

Maak hierbij de keuze uit blond bamboe of licht eiken om 

uw lift de natuurlijke uitstraling te geven. Verander het 

voorpaneel in DecoLegno® wit of beige naar keuze. 

De zwarte veiligheidslijsten met LED verlichting, een zwarte 

handgreep en een vloer naar keuze maken dit stijlvolle 

luxe design compleet. Daarnaast is de Air Wood standaard 

voorzien van een EcoSilent aandrijiving. Niet alleen 

overdag, maar ook ’s nachts geniet u van dit fantastische 

design.

AIR WOOD

BAMBOEEIKEN

Stijlvol, luxe & duurzaam



LED DISPLAY
Het 7 inch spiegeldisplay is voorzien van een groot numeriek 

verdiepingsindicator. Het display is uitgevoerd met een semi transparant 

spiegelglas om zo een elegante en futuristische uitstraling te creëren.



Niet alleen overdag, maar ook ’s avonds kunt u genieten van het 

innoverende design dat de huislift Air u te bieden heeft. De LED 

verlichting in het voorpaneel en in de veiligheidslijsten op het 

platform, geven u de mogelijkheid zeer sfeervolle verlichting toe 

te voegen aan het nieuwe meubelstuk van uw woning.

INNOVATIEVE 
VERLICHTING

AIR WOOD IS STANDAARD 

VOORZIEN VAN VERLICHTING IN 

DE VEILIGHEIDSLIJST



OPTIONEEL
VLOER NAAR 

KEUZE

OPTIONEEL 
EEN ANDERE 

GLASTINT

OPTIONEEL DE LIFT 
UIT TE VOEREN MET 

EEN RAL KLEUR 
NAAR KEUZE



CREËER DE UNIEKE LIFT

Air Wood
Combineer een kleur naar keuze met licht bamboe of blond eiken.

Air Textile
Kies voor elegant licht blauw linnen of voor warm grijs wol en combineer dit met elke kleur naar keuze.

Air Metal
Mix en match, kies de kleurencombinatie die het beste bij u past.

Ieder interieur is uniek, dus waarom zou u de lift hier niet op aanpassen? De huislift Air geeft u de vrijheid om een lift naar 

wens te creëren welke design, comfort en waarde aan uw huis toevoegt.



ECOSILENT
AANDRIJVING

STANDAARD 
INBEGREPEN 

BIJ DE AIR 
WOOD



Door de speciaal ontwikkelde motor, 

gecombineerd met een verfijnde spindel en een 

Silentbox, neemt het geluid van de lift met 10 

dB af ten opzichte van de standaardaandrijving. 

Hierbij moet u denken aan het geluid van een 

gesprek op fluisterniveau. 

Daarnaast wordt door het toepassen van deze 

motor, gecombineerd met de geleiderwielen de 

weerstand met 90% verminderd en loopt de 

lift nog soepeler. Dit resulteert in een meetbare 

energiebesparing van 45%! Ook zijn er door de 

aangepaste geleiderwielen geen smeermiddelen 

meer nodig. Dit is niet alleen beter voor het 

milieu, maar scheelt ook in de kosten.

Standaard bij de Air Wood

Kiest u voor de Air Wood, dan is de Ecosilent 

aandrijving standaard inbegrepen. Zo geniet u 

niet alleen overdag maar ook ’s nachts optimaal 

van uw lift. Optioneel is de EcoSilent aandrijving 

ook verkrijgbaar voor de Air Metal en Air Textile.

Geleiders

De geleiders verminderen 

de wrijvingskracht met 

90% en hebben geen 

smering nodig.

Motor

Om een stille en 

energiezuinige werking te 

garanderen heeft de 

aandrijving een hier special 

ontwikkelde motor.

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.

Stilste platformlift ter wereld, energiezuiniger en duurzaam



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

230V 400V

Personenlift 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

Huislift A-4000

TECHNISCHE INFORMATIE
Alles wat u van ons gewend bent en meer
Zoals onze klanten van ons gewend zijn, heeft ook de huislift Air alle voordelen die u van ons mag verwachten. Er zijn 

geen machinekamer, liftput en dakopbouw nodig en kan dus eenvoudig met minimale bouwkundige aanpassingen in uw 

gebouw geplaatst worden. 

Het platform van de Air is toepasbaar op alle onderstaande afmetingen van de Huislift A-4000 en de Personenlift A-5000.



*70mm indien het platform is voorbereid voor laminaat/tegels.

Hefsnelheid 0.15 m/s

Liftput 50 mm / 70mm* of opritje

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 Frequentie geregelde motor, soft start-stop. Automatisch nooddaalsysteem op accu

Veiligheidsnormering SIL3 (nog niet verplicht)

TECHNISCHE SPECIFICATIES



BRINGING
PEOPLE

TOGETHER

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

Aesy Liften België bvba
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+32 (0)3 345 66 66
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www.aesyliften.be
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