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Hoe is Mitsubishi Elevator Europe ontstaan? 

Daarvoor moeten we terug naar 1951. In dat 

jaar werd de Eerste Veenendaalse Li� 

Industrie (EVLI) opgericht. Zij begonnen als 

fabrikant van bouwli�en, maar maakten al 

snel de overstap naar li�en voor personen en 

goederen. In 1973 is EVLI gefuseerd met de 

li�enafdeling van Wolter & Dros in Amersfoort. 

In 2001 verwierf Mitsubishi 51% van de 

aandelen en werd de naam gewijzigd in 

Mitsubishi Elevator Europe.

In 1921 wordt Mitsubishi Electric 

Corporation opgericht. Vanaf dat 

moment doet het concern activiteiten 

op het gebied van productie, handel en 

financiële dienstverlening zoals banken 

en verzekeringsbedrijven. Een leuk 

feitje: de naam Mitsubishi betekent 

‘drie diamanten’ en deze diamanten 

vind je terug in het bedrijfslogo. Het is 

een weerspiegeling van de drie pijlers 

waar alle Mitsubishi bedrijven zich op 

richten: kwaliteit, betrouwbaarheid en 

service.

1951
Oprichting Mitsubishi 
   Elevator Europe

1921
      Het begin van 
   Mitsubishi Electric 
Corporation



Li�onderhoud

Nieuwbouw
Op zoek naar een lift voor een nieuwbouwpro-

ject? Je kunt bij ons terecht voor heel veel 
verschillende soorten liften. Denk aan personen-

liften en goederenliften. Of gespecialiseerde 
liften, zoals brandweer- en beddenliften. Daar-

naast kun je ook kiezen voor een tractielift of een 
hydraulische lift. Kies de lift die bij de wensen van 

je opdrachtgever of gebruikers past. Op zoek naar 
een lift op maat? Geen probleem.

Dag en nacht staan we voor je klaar met 
vakkundig liftonderhoud. De liftinstalla-

ties waarvoor wij het onderhoud verzor-
gen hebben gemiddeld 1 storing per jaar. 

Dat staat tegenover bijna 3 storingen bij 
liften waarvoor een andere partij het 

liftonderhoud verzorgt.
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Li�renovatie
Is je lift verouderd of voldoet hij niet meer 

aan de gebruikersbehoeften? Dankzij onze 
ervaring en expertise brengen we je oude 

lift weer tot leven. Dit doen we door liftmo-
dernisering of liftvervanging. Hierdoor krijg 

je lagere energie- en onderhoudskosten en 
minder liftstoringen.
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Met M-Use® is het niet langer nodig om eigenaar 
te zijn van de liften. Voor een vast bedrag per 

maand krijg je een lift van topkwaliteit. Je bepaalt 
zelf de investering en liftonderhoud regelen wij. Zo 

kom je niet voor verrassingen te staan. 

van bezit naar gebruik



De eerste stap die wij zetten is dat we alle onderdelen van de 
M-Use® li�en voor 100% recyclen en/of hergebruiken. 

Daarnaast willen we producten en diensten maken die 
bijdragen aan de 3R’s (verminderen, hergebruiken en 
recyclen) tijdens de hele levenscyclus van het product. Tot 
slot willen we de CO2-uitstoot van ons productgebruik 
verlagen. We gingen al van 1252 ton in 2011 naar 848 ton in 
2017. Daar doen we graag een schepje bovenop. Onze 

doelstelling voor 2021 is 757 ton. Dit betekent dat we onze 
CO2-uitstoot met 40% terugbrengen ten opzichte van 2011. 

Zo proberen we ons steentje bij te dragen aan een circulaire 
economie en een beter klimaat.

Ons doel is om de beste en meest duurzame li�oplossingen voor 
onze klanten en eindgebruikers te realiseren. Denk bijvoorbeeld 
aan onze M-Use® li�en, daar staat hergebruik en recycling 
voorop. M-Use® is ontwikkeld door de groeiende behoe�e 
aan een circulaire economie. Naast het ontwikkelen van 
energie-e�iciënte producten willen wij ook zo bewust 
mogelijk produceren. Bijvoorbeeld door het inkopen van 
groene energie tot het bewust maken van ons personeel over 
duurzaamheid. Daarnaast besteden wij structureel aandacht 
aan de milieuprestaties in onze bedrijfsvoering. Geheel volgens 
de ISO 140011 milieunorm. Zo kunnen toekomstige generaties 
ook leven in een wereld zoals wij die nu kennen.

Onze denkwijze Wat zijn onze doelen?



UITSTOOT

CO2

HERGEBRUIK

KEURMERK

RECYCLE

SAMENWERKEN

We hebben de CO2 uitstoot van 
onze productie met 30% 
verlaagd.

Vermindering van CO2 uitstoot 
van onze elektriciteitsproduc-
tie.

Onze M-Use® li�en hebben een 
materiaalpaspoort dat helpt bij 
het hergebruiken van materialen.

Recycling van materialen en 
li�onderdelen.

We besteden structureel aandacht 
aan de milieuprestaties in onze 
bedrijfsvoering en voldoen aan de 
ISO 14001 milieunorm.

Samen met andere bedrijven geven we 
een boost aan een circulaire economie. 
Bijvoorbeeld door deelname aan het 
World Economic Forum in Davos.



Mitsubishi Elevator Europe B.V.
Schietboom 20  |  3905 TD  Veenendaal
Postbus 235  |  3900 AE  Veenendaal

| info@mitsubishi-li�en.nlwww.mitsubishi-li�en.nl

Met meer dan 65 jaar ervaring is Mitsubishi Elevator Europe in de BeneLux dé autoriteit op het gebied
van hoogwaardige en betrouwbare li�- en roltrapinstallaties, li�onderhoud en li�renovaties. 
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Bezoek onze website

 

Voor een compleet beeld van onze organisatie, voor het aanvragen van een 
uitgebreide li�inspectie of om uw eigen li� samen te stellen in onze li�configurator. 


