A-7000 Platformlift
Dé ideale lift voor de publieke markt
De A-7000 Platformlift wordt onder andere toegepast in winkels
appartementsgebouwen, scholen, zorginstellingen, wellnessen beautycenters. Door de vele mogelijkheden in de maatvoering is de A-7000 platformlift uitermate geschikt voor zowel
personen als goederen (tot 500 kilo hefvermogen) Voor iedere
omgeving is een passende oplossing waarbij kwaliteit, veiligheid
en design gewaarborgd is. De A-7000 platformlift staat bekend
om zijn zeer lage operatione- en onderhoudskosten.
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A-4000 Huislift
Dé kleinste huislift wereldwijd
Deze huislift is speciaal ontwikkeld voor de particuliere woning.
Ouder worden in eigen huis is de laatste jaren steeds meer een
trend geworden , deels vanwege de wens van de eigenaar of
bewoner, maar ook door structurele wijzigingen in het politieke
landschap. Deze zeer betaalbare lift heeft geen aparte ruimte
(zoals machinekamer, dakopbouw of liftput) nodig. De A-4000
huislift kan in bijna elke bestaande situatie binnen 2 dagen
worden gemonteerd en vergt geen constructieve bouwkundige
aanpassingen. Een liftschacht vanaf 87x91 cm maakt de A-4000
de meest compacte en kleinste huislift wereldwijd! De A-4000
huislift kan worden samengesteld naar eigen wens en met diverse opties, (te denken valt hierbij aan kleurstelling, diverse
paneel- en deur keuzes).

Ook de de A-7000 platformlift heeft logischerwijs het
energielabel A, dezelfde bewezen spindeltechnologie en geen
verplichting tot een jaarlijkse keuring.

A-6000 Huislift
Dé meest veelzijdige huislift
De A-6000 huislift is de uitgebreide variant op de A-4000 huislift
met een nog grotere mogelijkheid voor persoonlijke keuzes in
bijvoorbeeld maatvoering, design en kleur. Hierdoor is de A-6000
huislift de ideale lift voor iedereen die zijn/haar lift naar geheel
eigen wens wil samenstellen!
Net als de A-4000 huislift heeft de A-6000 vanzelfsprekend
het energielabel A (laagste energieverbruilk) en dezelfde
gepatenteerde spindeltechnologie (aandrijving) als alle andere
modellen. Vanwege de schone montage (geen risico’s op lekkage
van olie) het gebruiksgemak, de zeer aantrekkelijke aanschafprijs
en lage onderhoudskosten en het prachtige design is de A-6000
huislift een pareltje in uw huis. Een jaarlijkse liftkeuring (kostbaar)
is niet nodig, een jaarlijks onderhoudscontract volstaat.

Viking Liften
Welkom to the next level
Waarom Viking liften?
Hoe gemakkelijk kunnen eenvoud, comfort, luxe en betaalbaarheid worden samengebracht in de markt van de platformen huisliften?
Met ons type liften wordt voldaan aan al deze eisen! Zeer
flexibele maatvoeringen, ruime keuzes op het gebied van design,
een hoge mate van gebruikersgemak, lage verbruikskosten, en
mogelijkheden voor iedere portemonnee. Onze liften worden
met een onverzettelijke betrokkenheid gemaakt (Zweeds
kwaliteitsprodukt) en voldoen vanzelfsprekend aan de hoogste
kwaliteitseisen. De aanwezige langdurige ervaring en de enorme
technische know-how zorgen structureel voor innovatie, zonder
geweld te doen aan de effectieve en functionele eenvoud van het
installeren van onze liften. Vanzelfsprekend is er volop ruimte
voor persoonlijke inbreng, een ruime keuze in grootte van het
platform, kleurstelling, glas of geïsoleerde sandwichpanelen, in
de hoogte, diepte of breedte van de deuren, natuurlijk ook de
vormgeving van de deuren en ook in accessoires en afwerking is
volop keuze. Hierdoor is voor iedere omgeving een lift te creëren
die qua stijl perfect aansluit bij de bestaande situatie waardoor
de uitstraling van het geheel in volledige harmonie blijft.

A-9000 Platformlift
Platformlift met cabine
De A-9000 platformlift is dé cabinelift voor de publieke markt.
Voor het ultieme lift gevoel is de A-9000 platformlift de juiste
keuze. Vanwege de aanwezigheid van een “afgesloten”
cabine wordt deze lift in werking gezet door middel van een
automatische “one touch” knop (Tussen de etages door hoeft de
startknop niet ingedrukt gehouden te worden). Alle voordelen
van de A-7000 zijn vanzelfsprekend ook van toepassing op de
A-9000.

Waarom Viking liften?
•
•
•
•

Bewezen Zweedse kwaliteit • Snelle levertijd • Kwaliteit
Gecertificeerde monteurs • 24/7 Storingsdienst • Stijl
Maatwerk • Ervaren medewerkers • Eerlijk en geduldig
Sterk • Comfort • Robuust • Inspiratie • Scherpe prijs

Wat beloven wij?

Voor al onze liften geldt:

Vanaf kennismaking tot en met installatie én natuurlijk ook in
alle contacten daarna, zijn wij een betrokken partner die uw
vragen en wensen serieus neemt. Onze samenwerkingspartners hebben zich in de markt van huis- en transportliften ruimschoots bewezen als zeer betrouwbare fabrikant en installateur
waarmee de kwaliteit van onze liften, én een perfecte installatie
daarvan voor zich spreken.

•

Onderdelen voor meer dan
95% recyclebaar

•

Energielabel A

•

CE gecertificeerd

•

Geen jaarlijkse keuring

•

Schone installatie

•

Hoog gebruiksgemak

•

Lage verbruikskosten

Onze begeleiding is het visitekaartje zoals Ú dat wenst.
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