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PERSONENLIFTEN

PANORAMALIFTEN

SCHACHTEN



Zoals gezegd hebben wij voor elk gebouw de juiste personenliften in onze 
collectie.  Of het nu gaat om nieuwbouw of renovatie de personenlift van ons 
is altijd toepasbaar. U heeft daarbij de keus uit verschillende opties. U kunt 
kiezen voor een hydraulisch of een elektrisch systeem. Daarnaast realiseren 
wij liften die vanaf 300KG tot 1600KG kunnen vervoeren. Denk hierbij aan 
gemiddeld 4 tot 21 personen.

Onze personenliften worden compleet samengesteld aan de eisen van de 
klant. Uitstraling, maatvoering en diverse gebruikersgemakken. Op deze 
manier heeft u altijd het juiste product dat bij u past.

Storkstraat 3
3905KX Veenendaal

Kantooruren
0318-307400

PERSONENLIFTEN

Glazen personenliften zien er erg mooi uit! Daarom heeft Multi Liften een 
zeer mooie en transparante schacht ontwikkeld die samen met onze perso-
nenlift tot een mooi totaalplaatje komt.

De glazen schachten worden in de werkplaats compleet klaar gemaakt van 
begin tot eind. Zo worden alle onderdelen op maat gemaakt en bewerkt 
zodat de schacht in onderdelen of in een geheel op locatie geplaatst kan 
worden. Op deze manier wordt het plaatsen van de complete schacht met 
bijbehorende lift in korte tijd op locatie gerealiseerd.

PANORAMALIFTEN EN SCHACHTEN
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BASIC HOMELIFT


