
Geen liftput Geen machinekamer Geen dakopbouw Inclusief schacht

Elk gebouw  
toegankelijk voor iedereen!



De belangrijkste vraag voor u is: waarom Aesy Liften?  

Duurzame, betaalbare liften voor iedere situatie,  
zonder liftput, machinekamer of dakopbouw.

Niets is zo belangrijk voor een gebouw als de toegankelijkheid. Daarom is het al 

sinds 2005 de missie van Aesy Liften om elk gebouw toegankelijk te maken voor elke 

doelgroep. Of het nu gaat om bestaande bouw of nieuwbouw, wij bieden voor élk 

gebouw een passende oplossing. 

Met een Aesy lift kan u zowel personen als goederen op een makkelijke en veilige 

manier naar elke verdieping vervoeren. Een Aesy lift is toepasbaar in onder andere 

een huis, winkel, school, appartement, horeca, kantoor, zorginstelling, magazijn of 

religieus gebouw.

Persoonlijk, betrokken en betrouwbaar!

Merijn Aldewereld

Algemeen directeur

Daarom.



Personenliften          Huisliften          Cabineliften          GoederenliftenElk gebouw  
toegankelijk voor iedereen!
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Huislift A-4000
Blijf langer in uw vertrouwde huis wonen

De kleine betaalbare huislift (vanaf 1 m² vloeroppervlakte) 

kan in iedere woning geplaatst worden. De lift verhoogt uw 

wooncomfort en de waarde van uw huis. U kan de huislift laten 

opvallen als pronkstuk of juist onopvallend wegwerken achter 

een gewone deur. Door de simpele techniek heeft de lift weinig 

onderhoud nodig, wat voor u kosten bespaart.

De Personenlift A-5000 is onze meest toegepaste lift. Dit 

vanwege zijn veelzijdigheid in gebruik maar ook door de vele 

uitbreidingsmogelijkheden. Hierdoor wordt de Aesy personenlift 

veel toegepast in winkels, horecagelegenheden, woonhuizen en 

openbare gebouwen.

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

  Standaard toegankelijk voor rollator

  Binnen 2 á 3 dagen te installeren, zonder overlast

  Energiezuinig

  Opvoerhoogte tot 20 meter mogelijk

300
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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 Nederland & België

 Opvoerhoogte tot 20 meter mogelijk.
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 Een buitenlift is dé oplossing als u in uw pand geen ruimte heeft,  

 hierdoor creëert u toch een optimale toegankelijkheid

 Bouwkundige of gemetselde schacht niet noodzakelijk

 Profielen en deuren gemaakt van geanodiseerd aluminium

 Elektrische verwarming voor bescherming van de apparatuur

 Opvoerhoogte tot 20 meter mogelijk

 Toegankelijk voor circa 13 personen

 Speciaal ontwikkeld voor onder andere zorginstelllingen,

 winkels, opslagbedrijven, uitvaartcentra en appartementen

 De grootste spindel aangedreven personenlift in de Benelu

 Vrijstaand te plaatsen

 Opvoerhoogte tot 13 meter mogelijk.

Halfhoge toegang
Toepasbaar op de Personenlift A-5000 en Huislift A-4000

Cabine Open
Cabine toevoeging op onze platformliften

 Cabine is open aan de toegangszijde

 Toepasbaar op Personenlift A-5000, Huislift A-4000,   

 Goederenlift Primeur en de Bedlift&brancardlift

 Standaard voorzien van een spiegel en een lichtarmatuur met  

 LED-verlichting

 Opvoerhoogte tot 20 meter mogelijk

Bed- en Brancardlift Primeur
Ontwikkeld voor bed, brancard en groepen personen tot 1000 KG

Buitenlift A-5000
Weerbestendig tot -35 graden

Moet de lift geplaatst worden onder een schuin dak of bij een 

bordes? Dan laat u de Personenlift A-5000 en Huislift A-4000 

uitvoeren met halfhoge toegang.

De liftdeur heeft een hoogte van 1100 mm en is toepasbaar tot een 

opvoerhoogte van 13 meter. Daarmee is Aesy Liften uniek! Tevens 

is de liftdeur voorzien van gehard en gelaagd veiligheidsglas, maar 

deze is ook als dichte deur uit te voeren.
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Gebruik
Gebruikersindicatie

Personen

Bagage

Mindervaliden 

Rolstoel

Horeca

Kinderwagen

Rollator

Scootmobiel

Goederen

Bed en brancard

Pallets

Fiets

1000
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Goederenlift Primeur
Ontwikkeld voor pallets en goederen tot 1000 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 schonere montage t.o.v. een traditionele lift; 

  Geen liftput, dakopbouw en machinekamer

  Cabine volledig te personaliseren

 Ontwikkeld voor onder andere winkels en opslagbedrijven

 De grootste spindel aangedreven lift met een oppervlak van   

 1405 x 2480, 1105 x 2180 of 1405 x 1980 mm

 Geen liftput noodzakelijk

 Uitvoerbaar met zendknoppen en stootranden

 Opvoerhoogte tot 13 meter mogelijk

Cabine Schuifdeur Pure zelfdragende schacht
Vrijstaand of tegen de muur te plaatsen 

 Volledig gesloten cabine door middel van schuifdeuren

 Automatische bediening

 Alle voordelen van een traditionele lift

 Schachtkopt van slechts 2500 mm 

 Cabine volledig te personaliseren

 Opvoerhoogte tot 20 meter mogelijk
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Energiezuiniger
Milieuvriendelijker en kostenbesparend

Door het toepassen van een nieuwe motor, gecombineerd met de 

nieuwe geleidingswielen, wordt de weerstand met 90% verminderd 

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

energiebesparing van 45%! Daarnaast zijn er geen smeermiddelen 

meer nodig en kan het onderhoud eenvoudiger en sneller uitgevoerd 

worden. 

Dit is niet alleen beter voor het milieu, maar scheelt ook in de kosten.

Stiller
Geniet optimaal van uw lift

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. Een 

aanzienlijk verschil!

EcoSilent
Stilste platformlift te wereld, energiezuiniger en duurzaam.

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

met het EcoSilent-aandrijfsysteem. EcoSilent is voorzien van een certificering en energiecertificaat uitgevoerd door het Liftinstituut en 

een geluidsmeting uitgevoerd door Springwell Audio.

De nieuwe EcoSilent-aandrijving is enkel toepasbaar op onze Personenlift A-5000 en Huislift A-4000. Kom het verschil zelf ervaren in 

de showroom.



Door te kiezen voor een Aesy lift wordt de lift optimaal afgestemd op uw interieur. Aesy Liften heeft een ruime keuze in afwerking, zoals 

personalisatie van de liftdeur, liftschacht, cabine en vloer.

Liever de lift niet in het zicht? Kies dan voor ons deur-op-deursysteem. De lift wordt dan achter een bestaande deur geplaatst. Wilt u liever 

de schacht in een andere kleur? Uw lift is leverbaar in alle RAL-kleuren. Een gepersonaliseerde vloer? Het is mogelijk om de omgevingsvloer 

door te trekken in de lift.

Wij denken graag met u mee.

Af te stemmen op uw interieur

Elk gebouw  
toegankelijk voor iedereen!
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