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HOTELS

UNIEKE LIFTEN

Liften zijn belangrijke verkeersaders in 
uw hotel. Niet alleen wilt u dat ze qua 
uitstraling perfect passen in de sfeer 
van het gebouw en daarmee bijdragen 
aan de unieke klantbeleving die u voor 
ogen heeft. Ook moeten ze optimale 
betrouwbaarheid bieden, waarmee 
zowel uw klanten als uw medewerkers 
zich zorgeloos kunnen verplaatsen 
door het hotel.

UW LIFTOPLOSSING

Met de liften en service van Mitsubishi 
Elevator Europe bent u verzekerd van 
de juiste combinatie van maatwerk, 
uitstraling en optimale betrouwbaar-
heid. Want dankzij onze eigen fabriek 
en engineering zijn wij al meer dan 60 
jaar in staat om naast een ruim ge-
standaardiseerd liftenaanbod, ook in 
te spelen op de meest uiteenlopende 
maatwerkwensen van onze klanten. 

Daarnaast zijn wij door de onafhan-
kelijke instituten op het gebied van 
liftonderhoud en de afhandeling van 
storingen in Nederland, erkend als de 
beste liftonderhoudspartij in Neder-
land. 

Dit vertaalt zich onder andere in het 
feit dat ons storingspercentage van 
slechts 1 storing per lift per jaar ruim 
drie keer lager ligt dan het landelijk 
gemiddelde.

Met ons kunt u dan ook rekenen op 
een betrouwbare partner die u tijdens 
de hele levensduur van uw liften ont-
zorgd. Of het nou gaat om het vrijblij-
vend meedenken in het voortraject 
van de bouw van uw nieuwe hotel of 
om vakkundig liftonderhoud met snelle 
service bij storingen of reparaties, op 
ons kunt u altijd rekenen.
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 01 InntelHotels Mainport, Rotterdam

02 Van der Valk, Hoorn

03 InntelHotels, Zaandam

04 Van der Valk, Duiven

“De juiste combinatie van maatwerk,  
         uitstraling en optimale betrouwbaarheid”
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REFERENTIES

Omdat de mogelijkheden en toepas-
singen zo divers zijn, kunnen wij niet 
alle gerealiseerde hotels van de afge-
lopen jaren in één brochure noemen. 
In deze brochure vindt u dan ook een 
selectie van een aantal recente  
projecten, waarvoor wij de liften heb-
ben mogen leveren en veelal ook nog 
het onderhoud doen. 

Wilt u de mogelijkheden van onze  
liften zelf ervaren? Neem dan een  
kijkje in een van de volgende hotels:

    Van der Valk Veenendaal
    Volkshotel Amsterdam
    Van der Valk Dordrecht
    Van der Valk Zwolle
    InntelHotels Mainport Rotterdam

    InntelHotels Zaandam
    Fletcher A2 Amsterdam 
    De Wageningsche Berg Wageningen
    Okura Amsterdam
    Van der Valk Veenendaal
    Hyatt Place Hoofddorp
    Van der Valk Hoorn 
    Van der Valk Tiel

Rotterdam

Den Haag

Den Bosch

Eindhoven

Utrecht

Amsterdam

Maastricht

Venlo

Middelburg

Roosendaal

Hoorn

Oldenzaal

Zwolle

Assen

Groningen

Leeuwarden

Apeldoorn

Amersfoort



Van der Valk, Houten

InntelHotels Mainport, Rotterdam

Hyatt Place, Hoofddorp



Van der Valk, Hoorn



Van der Valk, Zwolle



InntelHotels, Zaandam

VolksHotel, Amsterdam

Fletcher Hotels, Amsterdam
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