
Specialist in Service

VERTICAL SOLUTIONS



GOED ONDERHOUD BETAALT ZICH TERUG

Onderhoud is belangrijk voor de veiligheid en beschikbaarheid van elke 

installatie. Bij liftinstallaties is onderhoud zelfs cruciaal. Qlift onderscheidt 

zich in de markt door uitsluitend vakmensen werkzaamheden aan uw lift 

te laten verrichten. Wij zijn een professioneel georganiseerde liftenfirma 

en vinden persoonlijk en direct contact enorm belangrijk. Door frequent 

contact met onze klanten, zowel tijdens het plegen van onderhoud als 

daarbuiten, houden wij optimaal zicht op de installaties die wij beheren. 

Onze monteurs zijn opgeleid om problemen te voorkomen. Door 

vroegtijdige signalering en heldere informatieverstrekking aan de 

opdrachtgever kunnen prijzige reparaties worden vermeden en daar 

profiteren onze klanten van.

TECHNISCHE EN OPTISCHE MODERNISERING 
Is uw lift op leeftijd, dan checken wij gratis voor u de lift op alle vitale 

onderdelen en maken een begroting voor het herstellen van eventuele 

gebreken. Vervanging van een verouderde lift is niet altijd de beste 

investering. Een technische modernisering kan een prima alternatief zijn. 

In combinatie met een gedegen onderhoudsplan kan uw lift u weer jaren 

van dienst zijn.

Ook visuele modernisering wordt door de gebruikers als zeer positief 

ervaren. De cabine en deuren kunnen wij op diverse manieren weer een 

modern uiterlijk geven en vaak al voor een kleinere investering dan u 

verwacht. 

De lift staat vaak in de entree en is daarmee een onderdeel van het 

visitekaartje van het gebouw. Een door Qlift gemoderniseerde lift zal de 

uitstraling van het gebouw aanzienlijk verbeteren.

Technische en optische modernisering Qlift

•	 Gratis advies om de betrouwbaarheid én uitstraling van de lift te 

verhogen

•	 Groen advies, denk bijvoorbeeld aan inbouw LED spots en               

energiebesparende besturingen

•	 Korte montagetijden voor vervanging zichtdelen

•	 Bouwkundige werkzaamheden vaak niet nodig

•	 Desgewenste toetsing aan EN 81-70 (toegankelijkheidsnorm)

•	 Offerte inclusief de eventueel verplichte keuring



VERTICAL SOLUTIONS

ONDERHOUD & REPARATIE
Tijdens een onderhoudsbeurt checken wij alle verplichte controlepunten, voeren eventuele 

reparaties uit en halen letterlijk de stofdoek door de besturing.

Voor storingen en reparaties kunt u ons, ongeacht of u klant bent of niet, 24 uur per dag 

7 dagen in de week bereiken op 0251 - 321 390.

Onderhoud & Reparatie Qlift

•	 Ongeëvenaarde prijs/kwaliteitverhouding

•	 Persoonlijk contact

•	 Gratis MJOP advies

•	 24/7 Storingsdienst

•	 Korte responstijden

•	 Goed georganiseerde back office

•	 Gedegen onderhoud,  wij nemen uitgebreid de tijd voor uw installatie(s)

•	 Overeenkomst van 1 jaar mogelijk

•	 Te verwachten reparaties worden ruim van tevoren aangegeven

•	 Uitgebreide controle op onderdelen tijdens onderhoud

•	 Meest gangbare onderdelen op voorraad

•	 Bekend met alle soorten en merken liften

•	 Complete ontzorging rondom de keuring

•	 Assistentie bij periodieke keuringen

•	 Gemotiveerde en allround geschoolde monteurs

•	 Klanten geven ons gemiddeld een 8,3 voor onze dienstverlening

TWIJFELT U OF UW HUIDIGE ONDERHOUDSFIRMA GOED WERK VERRICHT?
INDIEN GEWENST INSPECTEREN WIJ UW LIFT KOSTELOOS EN GEHEEL 
VRIJBLIJVEND. U ONTVANGT VAN ONS EEN BONDIG VERSLAG WAARIN WE 
EERLIJK EN OPEN AANTONEN WAT DE STAAT VAN ONDERHOUD VAN UW 
INSTALLATIE IS. INDIEN GEWENST BIEDEN WE U EEN PASSENDE SERVICE
OVEREENKOMST AAN. BLIJKT DE INSTALLATIE NAAR WENS TE ZIJN 
ONDERHOUDEN EN BENT U DAARNAAST TEVREDEN MET UW HUIDIGE 
ONDERHOUDSPARTIJ, DAN HEEFT U EEN BEVESTIGING DAT U GOED ZIT. 

QLIFT: OUDERWETS GOED ONDERHOUD MET DE MODERNSTE MIDDELEN
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