TIJDELIJKE LIFTOPLOSSINGEN
RECO Personenlift | RECO Indoor lift | RECO Traplift | GEDA multilift
Tijdelijke galerij | Assistentie & begeleiding | Tijdelijke berging

TIJDELIJKE LIFTOPLOSSINGEN
Een groot aantal bewoners van hoogbouwwoningen maakt dagelijks gebruik van een vaste inpandige
liftvoorziening. Omdat steeds meer mensen langer zelfstandig thuis blijven wonen zijn dit soort voorzieningen alleen
maar belangrijker geworden. Naast bewoners maken ook medewerkers van bezorgdiensten, thuiszorg of openbare
hulpdiensten gebruik van deze liften en zijn daarmee niet weg te denken uit het dagelijks leven. Wanneer de lift
buiten werking is door bijvoorbeeld onderhoud of storing, zijn deze mensen afhankelijk van een tijdelijke oplossing.
Met ruim 65 jaar ervaring en een breed assortiment is RECO in staat uw hoogbouwlocatie volledig toegankelijk te
houden voor publiek. Onze specialisten leveren en installeren de lift met toebehoren op locatie. Hiermee levert RECO
een deskundig samengestelde totaaloplossing wat zekerheid en stabiliteit biedt voor de eindgebruiker.

RECO Personenlift
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PRODUCTEN
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RECO Personenlift
RECO Indoor lift
RECO Traplift
GEDA multilift
Tijdelijke galerij
Assistentie & begeleiding
Tijdelijke berging

Geluidsarme aandrijving
Beschikt over noodverlichting en
spreekluisterverbinding

RECO INDOOR LIFT
De RECO Indoor Lift is ontworpen voor inpandige
opstelling en snelle montage. De lift is volledig
demontabel en past daarmee zelfs door een reguliere
deur. Deze lift wordt geplaatst zonder bouwkundige
werkzaamheden en neemt een zeer beperkte ruimte in
beslag. Dit biedt flexibiliteit en gemak bij het plaatsen
van de lift. Ondanks zijn simplisme is de lift volledig
uitgevoerd met spreekluisterverbinding en schacht.

RECO PERSONENLIFTEN
Met een hoogwaardig assortiment aan personenliften
is RECO in staat een oplossing op maat in te richten
voor de eindgebruiker. De personenliften van RECO
bieden optimaal comfort en veiligheid. Of het nu gaat
om een lift met twee stopplaatsen bij een treinstation of
om een tractie lift met 21 stopplaatsen bij een
appartementencomplex, wij bieden u met onze RECO
liften een oplossing.

RECO TRAPLIFT
Wanneer u opzoek bent naar een tijdelijke
liftvoorzieningen voor slechts een kleine groep
personen is het wellicht beter om voor een traplift te
kiezen. Dit comfortabele alternatief is snel te installeren
en scheelt een stuk in prijs in verhouding tot de liften.
De RECO traplift is op iedere rechte trap in openbare
trappenhuizen te installeren.

WAAROM EEN RECO PERSONENLIFT?
•
•
•

Gebruiksvriendelijk als een vaste lift
Ruime cabines voor max. 13 personen/1.000 kg
Compleet met modulaire liftschacht
TECHNISCHE GEGEVENS

GEDA MULTILIFT: 2-IN-1 LIFT
Robuust en praktisch als een bouwlift, maar óók
toepasbaar als een personenlift. De GEDA Multilift is

LIFT

TRAP/STOELTJES LIFT

Capaciteit

1.000 kg/13 personen

Max 159 kg/1 persoon

Snelheid

Tot 0,8 m/s

0,1 m/s

(2,4 sec per etage)

(60 sec per etage, zonder overstap)

Besturing

Standaard liftbediening

Veilige vasthoudbesturing

Boodschappen/rolstoel/brancard

Ja

Nee

Certificering

CE

CE

Plaatsing

Binnen 24 uur

Binnen 12 uur

Installatie

Binnen een werkdag

+/- 30 min per etage

24/7 bewaking op afstand

Ja

Nee

bij uitstek de meest divers toepasbare personenlift in
onze vloot. De lift bezit een liftcapaciteit van 1.000
kg. Met voldoende ruimte voor een scootmobiel of
brancard en automatische deuren aan weerszijden is
de lift ook zeer geschikt als tijdelijke lift.

WAAROM GEDA?
•
•
•
•
•
•

Geschikt voor bewoners en bouwlogistiek
Liftvermogen van 1000 kg of max. 12 personen
Automatische deuren met 1m brede doorgang
Cabine aan 2 zijden toegankelijk
Ruime cabine geschikt voor brancards of
scootmobielen
Beschikt over noodverlichting en
spreekluisterverbinding

TIJDELIJKE GALERIJ & TRAPPENHUIS

ASSISTENTIE & BEGELEIDING
Het is niet voor iedereen even gemakkelijk om gebruik
te maken van een traplift. Voor woningcomplexen met
veel senioren of mindervaliden bieden wij daarom de
optie om een lifthulp in te zetten. Gedurende de
afgestemde uren zal een hulpkracht aanwezig zijn bij
de traplift om hulp te bieden bij het gebruiken van de
traplift.

TIJDELIJKE BERGING
Beperkt de lift het veilig stallen van scootmobielen of
het storten van afval? In deze situatie kan RECO een
tijdelijke berging faciliteren voor privé-eigendommen
of voor afval. Voor de berging van scootmobielen
worden dan containers geplaatst met sloten. Voor het
storten van afval is het mogelijk om een stortkoker met
container langs de hoogbouw te plaatsen.

Ook wanneer een gehele galerij tijdelijk onbereikbaar
is biedt RECO dé oplossing. Met de tijdelijke
publieksvriendelijke galerijen van RECO biedt u de
bewoners en uw medewerkers een vervangende
barrièrevrije route. Voor de veiligheid kan RECO de
routes daarbij verlichten met onze LED Hawkeye
tubelights en afrasteren met wind-reducerend-gaas.

TRAPKLIMMER
Elke stap wordt een obstakel wanneer u zelf niet meer
trap kan lopen: thuis, bij de dokter, in openbare
gebouwen of het bezoeken van vrienden en
familieleden. Met de trappenklimmers van RECO Lift
Solutions worden onbegaanbare trappen toegankelijk.

RECO Traplift

RECO Personenlift

RECO indoor lift

DESKUNDIG ADVIES
KOSTELOOS & VRIJBLIJVEND
Bij de aanvraag van een vrijblijvende offerte brengen
onze specialisten graag kosteloos een gedegen
advies uit. In goed overleg brengen wij in kaart wat u
nodig heeft om uw project te laten slagen. Zo houden
wij rekening met hoeveel personen getransporteerd
moeten worden en hoeveel hefvermogen hiervoor
nodig is. Daarbij is de maximale hijshoogte en
hoeveelheid stopplaatsen essentieel. Ons advies vindt
u uiteindelijk terug in een concept projectplan.
Gefundeerd door onze ervaringsdeskundigen en
toegespitst op uw eisen en wensen.

reserveren. Voor korte en lange termijn liftonderhoud.
Zo begroot u gemakkelijk wat op termijn de kosten
zijn en garandeert u de bewoners een vervangende
lift bij onderhoud.

KEURINGEN EN CERTIFICATEN
Binnen Europa dienen alle liftvoorzieningen aan de
Europese wetgeving te voldoen. Elke lift wordt daarom
netjes gekeurd door een zogenaamd notified body
(zoals het Liftinstituut) en beschikt over een CEverklaring. Ook na installatie wordt de lift nogmaals
gekeurd door het Liftinstituut. Onze monteurs zijn
daarbij VCA gecertificeerd voor het in acht nemen
van Veiligheid, Gezondheid en Milieu.

ENGINEERING

VAN MONTAGE TOT DEMONTAGE

Ons concept projectplan omvat de tekening en
berekening van de opstelling. Met een tekening weet
u hoe de opstelling geplaatst zal worden. Door dit
slim in te richten voorkomen we bijvoorbeeld stagnatie
door logistieke knelpunten. Ook berekenen we hoe de
opstelling verankerd moet worden om de juiste
draagkracht te bieden.

Nadat
de
planning
rond
is
en
de
renovatiewerkzaamheden bijna van start gaan
plaatsen onze monteurs de materialen op locatie. Na
afronding van de werkzaamheden demonteren onze
specialisten het materieel.

MEERJARENONDERHOUDSPLAN
Heeft u uw liftonderhoud al ingepland voor de
komende jaren? Bij RECO kunt u aan de hand van het
MJOP alvast slim inkopen en uw tijdelijke liften

24 UURS SERVICE
Heeft u een vraag over het materieel buiten reguliere
werktijden? Geen probleem. Onze 24 uurs service
staat 24 uur per dag, 7 dagen in de week paraat om
u van dienst te zijn.

Montage

DESKUNDIG ADVIES

TOTAALOPLOSSINGEN

“Vakspecialisten geven persoonlijk advies”

“Wij leveren de totaaloplossing voor uw project”

FAMILIEBEDRIJF

ZEKERHEID

“Familiebedrijf in hart en nieren”

“Service, specialisme & kwaliteit”

RECO – UW PARTNER IN MATERIEEL!
RECO is sinds 1953 dé specialist in het verhuren van materieel. Wij combineren materieelverhuur met technisch
advies en aanvullende diensten. Door middel van deskundig advies van onze specialisten én een uitgebreid
productassortiment leveren wij de totaaloplossing voor ieder project. Als familiebedrijf hechten we waarde aan
persoonlijk contact. Dankzij korte lijnen kunnen we snel schakelen en bieden we onze opdrachtgevers zekerheid.
Zo gaan wij iedere uitdaging aan als uw partner in materieel!

NEEM CONTACT OP MET
ONZE SPECIALISTEN
Wij weten als geen ander dat elke situatie om
een eigen en unieke aanpak vraagt. Daarom
komen onze experts altijd graag bij u langs.
Wilt u meer weten over onze TIJDELIJKE
LIFT OPLOSSINGEN Neem dan gerust
contact met ons op. Onze experts vertellen u er
graag meer over!

+31 (0)182 7440 50
INFO@RECO-LIFT.EU
ENERGIE, LICHT & WARMTE
Aggregaten | IBC brandstoftanks | Towerlights | Traditionele verlichting
Mobiele verwamingsunit | Luchtverhitters | Ventilatoren | Elektroheaters
Bouwdrogers

STEIGER & OVERKAPPING
Traditioneel steiger | Tube-Lock steiger | Allround-systeemsteiger | Dak- &
kapconstructies | Allround-trappentorens | Rolsteigers | Daksteigers
Werkbruggen | Klapschragen

BOUWPLAATSINRICHTING

BEVEILIGINGSMATERIEEL

Hoofdverdeelkast | Verdeelkast | Kraankast | Verlengkabels
Watervoorziening | Afrastering | Beveiliging

Leuningstaanders en toebehoren | Dakrand- & valbeveiliging
Trapgatbeveiliging | Combisafe randbeschermingssysteem

TIJDELIJKE HUISVESTING

GEREEDSCHAP & MACHINES

Bouwketen | Niet schakelbare units | Schakelbare units
Sanitaire units | Mobiele accommodatie | Containers
Opslagloodsen | Meubilair | Fundatie

LIFTEN & PLATFORMS
Tijdelijke personenliften | Personen- goederenliften | Goederenliften
Hefplatforms | Transportsteigers | Hijs- & hefmaterieel | Kubels
Vuilstortkokers

Boren, breken en slijpen | Steen en beton bewerken | Houtbewerking
Bevestigingsmachines | Meetapparratuur | Communicatieapparatuur
Lasapparatuur | Grond-, weg en waterbouw | Diversen

PUBLIEKSVRIENDELIJKE OPLOSSINGEN
Tijdelijke bruggen | Tijdelijke voergangersroutes | Trapopgangen | Tijdelijke
constructies

ONDERSTEUNING
Omloopsteiger | PAL ondersteuning | Layher ondersteuningssteiger |
Zwaarlastondersteuning | Schroefstempels | Schoorstempels |
Baddinghout

CONTACTGEGEVENS
Containerweg 2a
2742 RA Waddinxveen
+31(0) 182 74 40 50

info@reco-lift.eu
www.reco-lif.eu

