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Welkom
RECO Special Products uit Waddinxveen (NL) is Europa`s grootste 
verhuurder en producent van tijdelijke personenliften. Hierbij is het 
uitgangspunt dat iedereen; jong, oud, valide of mindervalide, een 
volledig barrièrevrij toegang tot een gebouw moet krijgen. Dit moet 
op een veilige, betrouwbare en comfortabele wijze plaatsvinden, 
ongeacht de situatie ter plaatse. Met onze jarenlange ervaring en 
met een vloot van ruim 60 personenliften en ruim 160 trapliften 
weten we precies welke lift geschikt is voor uw situatie. 

U kunt 24 uur per dag, 365 dagen per jaar op ons rekenen. Ook in 
noodgevallen staan we voor u klaar en proberen we snel voor een 
passende oplossing te zorgen. Wij helpen u als het nodig is, en niet 
alleen wanneer het ons uitkomt! 

Om de veiligheid te waarborgen en te toetsen is RECO Special 
Products in het bezit van een VCA certificering. Naast veiligheid 
heeft ook innovatie een hoge prioriteit. Wij monitoren de 
ontwikkelingen in de markt en luisteren daarbij goed naar de 
wensen van onze opdrachtgevers. 

Door toewijding en jarenlange ervaring weet RECO Special 
Products volledig up-to-date te zijn, te blijven en in sommige 
gevallen zelfs voorop te lopen. 

RECO Special Products, verhuur van tijdelijke liftoplossingen!
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Over ons
RECO Special Products is sinds 2006 gespecialiseerd in de verhuur van tijdelijke personenliften.

Het is ooit begonnen met de vraag van een klant naar de huur van een personen/goederenlift, echter niet voor het vervoer van 
bouwpersoneel en materieel maar voor bewoners! Een personen/goederenlift is hier niet voor gemaakt en hierdoor niet geschikt. 
Een alternatief was niet voorhanden. Om de klant toch te kunnen helpen, hebben we besloten 2 liftboys in te huren die 24/7 paraat 
stonden om de bewoners met de lift te ‘vervoeren’. Een onwenselijke en niet voor herhaling vatbare situatie! Dit moest beter kunnen.

Naar aanleiding van deze case zijn we gaan ontwikkelen en is de eerste tijdelijke RECO Personenlift ontstaan. Nu inmiddels bijna 
10 jaar verder zijn we uitgegroeid tot een internationale speler met een continu groeiende vloot van meer dan 60 tijdelijke perso-
nenliften en 160 trapliften. 

De unieke tijdelijke RECO personenliften worden gekenmerkt door haar modulariteit, hoogwaardige lifttechnologie, gebruiksvriende-
lijkheid en betrouwbaarheid. Hiermee zijn ze gezien haar kwaliteit en performance, niet van vaste liftopstellingen te onderscheiden.

De tijdelijke RECO personenliften worden in eigen beheer ontwikkelt en gefabriceerd. Leidend voor deze productontwikkeling zijn 
wensen en behoeften van onze (inter)nationale opdrachtgevers. Door continue innovaties, waarvan sommige gepatenteerd, worden 
voortdurend nieuwe tijdelijke personenlift oplossingen ontwikkelt, die nog beter afgestemd zijn op de wensen van onze 
opdrachtgevers.

Door de veranderde vraag van onze opdrachtgevers zijn wij steeds meer een dienstverlener in plaats van materieelverhuurder 
geworden.

“Onze missie is om voor gebruikers van gebouwen, onder alle omstandigheden een
100% barrière vrije- en veilige toegankelijkheid te waarborgen”
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“onder alle omstandigheden een
100% barrière vrije- en veilige 
toegankelijkheid te waarborgen!”
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Onze werkwijze: van advies tot en met plaatsing en service
Wij leveren u turn-key oplossingen. Dit betekent dat u gedurende het hele traject, vanaf het moment dat u interesse toont in onze 
oplossingen tot aan het demonteren van een tijdelijke RECO personenlift er geen omkijken heeft. Of het nu gaat om de opstellings-
berekeningen, assistentie bij de vergunningsaanvraag, het onderhoud of de service- opvolging, wij hebben de benodigde expertise 
in huis en ontzorgen u. Dit betekent dat u slechts één aanspreekpunt heeft. Het gehele traject van plaatsing tot onderhoud, wordt 
vertaald naar de volgende vijf eenvoudige stappen:

1. Situatie inventariseren & advies: Een van onze medewer-
kers komt naar de locatie toe om de situatie op te nemen en 
uw wensen te bespreken, eventueel in aanwezigheid van 
liftbedrijven en/of adviesbureau. Ons advies is hierbij altijd 
maatwerk.

2. Berekening, rapportage, begeleiding & omgevingsvergun-
ning:  Het opstellen van het projectplan wordt geheel door 
ons verzorgd. Van de opstellingstekeningen tot de bereke-
ningen, die gecontroleerd worden door een onafhankelijk 
constructief adviesbureau. Indien er een omgevingsvergun-
ning nodig is, bieden wij ondersteuning bij het aanleveren 
van de benodigde gegevens.

3. Plaatsing van een tijdelijke RECO personenlift: Vanaf het 
moment dat u bij ons een opdracht bevestigt, ontzorgen wij 
u op elk vlak.  Bijvoorbeeld bij de plaatsing van de lift; de 
inzet van een mobiele kraan, het doen van een KLIC-mel-
ding, het afgraven van de liftput etc. worden direct in gang 
gezet. In noodgevallen is RECO Special Products in staat om 
op zeer korte termijn een tijdelijke personenlift te plaatsen. 

4. Opstellingskeuring: Om u een optimale veiligheid te kunnen 
garanderen, wordt na plaatsing de tijdelijke Reco personen-
lift gekeurd door een onafhankelijke keuringsinstantie.

5. Onderhoud, storingen & service: Wij beschikken over een 
eigen team van storingsmonteurs, welke 24/7, 365 dagen 
in het jaar ondersteuning bieden en de tijdelijke RECO per-
sonenliften periodiek onderhouden (naar behoefte preven-
tief). Hierdoor blijft een betrouwbaar- en veilig functioneren 
van de liften gewaarborgd.
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“Snel en veilig geplaatst!”
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Service & onderhoud
De plaatsing van de tijdelijke RECO personenliften gaat gepaard met een strenge controle, waarna een onafhankelijke keuring 
volgt. Alle tijdelijke RECO personenliften zijn voorzien van het Winmos storingsdiagnose systeem. Hiermee is het mogelijk een 
dataverbinding tot stand te brengen vanuit de tijdelijke lift. De werking van de tijdelijke lift kan op afstand worden gevolgd, waar-
door eventuele storingen snel op te merken en te verhelpen, 24 uur per dag, 7 dagen per week. Met het Winmos® 300 systeem 
worden alle bewegingen van de tijdelijke liften geregistreerd, onregelmatigheden worden gesignaleerd en preventief verholpen om 
hiermee de kans op storingen te reduceren. Dit systeem geeft zowel voordelen aan onze klant als voor ons zelf. 

Zodra een storing wordt gesignaleerd, wordt de oorzaak door een monteur op locatie verholpen. Onze tijdelijke liften zijn uitgerust 
met een spreek- en luisterverbinding, welke doorgeschakeld is met de storingsdienst van het liftbedrijf waar u een onderhoudscon-
tract mee heeft. Deze storingsdienst draagt zorg voor een accurate opvolging van de melding. Is het probleem niet te verhelpen of 
in geval van calamiteiten, is onze eigen storingsdienst zo spoedig mogelijk aanwezig om de storing te verhelpen. In elke tijdelijke 
lift wordt een sticker geplaatst waarop te zien is welke noodnummers gebeld dienen te worden.
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“24/7, 365 dagen per jaar staan wij voor u klaar!”
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Veiligheid, certificeringen & patenten
De kwaliteit en veiligheid van onze tijdelijke personenliften moet altijd gewaarborgd zijn. Doorgaans zijn daarbij schade certifica-
ten, in samenwerking met een zogenaamde notified body (zoals het Liftinstituut), verplicht. Het Liftinstituut certificeert en keurt op basis 
van Europese wetgeving. Een certificaat geeft aan dat u alle wettelijke regels in acht heeft genomen, is betrouwbaar en toont aan 
dat het product voldoet aan de regels. Niet alleen overheden maar ook de gebruikers letten daarop. 

Het unieke gepatenteerde systeem van onze tijdelijke liften omvat de combinatie van de gesloten liftschacht (in tegenstelling tot 
bouwliften), de manier van opbouwen, de manier van aandrijven en de gemakken van een vaste lift in een tijdelijke vorm gegoten. 
De patentverlening hebben we verkregen voor de hele wereld. Daarnaast voldoen onze tijdelijke liften aan de richtlijnen die gelden 
voor de vaste personenliften. De markt prefereert erkende en herkenbaar gemaakte veiligheid.

VCA: VCA staat voor VGM Checklist Aannemers (Veiligheid, Gezondheid en Milieu) en vraagt van ondernemers het beleid af 
te stemmen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu (VGM). Het is een veelzijdig programma waarmee steeds meer 
dienstverlenende bedrijven objectief en structureel kunnen worden getoetst en gecertificeerd op hun veiligheids- gezondheids- en 
milieubeheersysteem. Al onze monteurs zijn om deze redenen VCA gecertificeerd. Daarnaast beschikken zij over de vereiste per-
soonlijke beschermingsmiddelen. Als bedrijf hebben wij de beschikking over een VCA* certificaat.

BTR: BTR staat voor Branchegerichte Toelichting Railinfrastructuur. Door de toevoeging van de BTR laten wij zien, dat het desbetref-
fende managementsysteem niet alleen de algemene arbeidsveiligheid omvat, maar ook de arbeidsveiligheid specifiek in relatie tot 
het railsysteem. Dit beleid heeft vorm gekregen in een management systeem welke in overeenstemming is met de eisen gesteld in het 
geïntegreerde VGM-systeem in de norm VCA*. Voor de werkzaamheden in de railinfrastructuur zijn de Branchegerichte Toelichting 
Railinfrastructuur van ProRail geïmplementeerd.

CE-verklaring: Wij verklaren dat elke geplaatste tijdelijke lift voldoet aan de eisen uit de Richtlijn machines. Het is verplicht om 
een technisch constructiedossier op te stellen. Het technische constructiedossier bestaat onder andere uit de ontwerpgegevens, bere-
keningen, uitgevoerde risicobeoordelingen, risicoanalyse, het normonderzoek, handleiding, onderhoudsinstructies enzovoorts. Het 
dossier kan door de autoriteiten worden ingezien indien er twijfel bestaat over de juistheid van het toepassen van de EG-richtlijnen. 
Deze CE markering vindt u op de typeplaat van ons product.

VLR: RECO Special products is lid van de Nederlandse Vereniging voor Lift- en Roltraptechniek (VLR). De VLR is het kennisinstituut 
op het gebied van vervaardiging, installatie, modernisering, reparatie en het onderhoud van en de handel in liften, roltrappen, 
rolpaden en dergelijke. Zij behartigt de belangen van de gehele bedrijfstak en haar leden. De VLR vindt de gebruiksvriendelijkheid 
van liften, roltrappen en rolpaden uiterst belangrijk. Door innovatieve technieken en strenge veiligheidseisen worden liften steeds 
veiliger voor de gebruiker.
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“Kwaliteit & Veiligheid staan bij ons voorop”
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Woningcorporaties en zorginstellingen beheren relatief veel hoogbouw 
panden en seniorenwoningen met mindervalide bewoners. Hierdoor is voor 
bewoners de afhankelijkheid van een personenlift hoog. 

Onze tijdelijke personenliften worden op die momenten ingezet, wanneer de bestaande 
personenlift als gevolg van renovaties of moderniseringen niet meer gebruikt kan worden. 
Hiermee wordt voorkomen dat mindervalide bewoners in hun bewegingsvrijheid worden be-
perkt. Daarnaast vormt voor senioren onze personenlift een veiliger alternatief dan de trap. 
Tevens kunnen hulpdiensten met een brancard snel ter plaatse zijn.

Onze opdrachtgevers op de inframarkt zijn beheerders van spoorwegen, 
metro & tram netwerken en internationale luchthavens. Deze opdrachtgevers 
eisen dat tijdens verbouwingen van stations of terminals, reizigers het aange-
boden vervoer 100% barrièrevrij- en veilig moeten kunnen bereiken. 

Door de inzet van onze tijdelijke personenliften wordt het reizigerscomfort optimaal gewaar-
borgd. Daarnaast rusten wij in toenemende mate tijdelijke voetgangersbruggen uit met onze 
liften, zodat deze 100% barrièrevrij toegankelijk zijn. Om hinder voor reizigers en aanne-
mers tot een minimum te beperken, leveren wij de tijdelijke liften vaak in slechts één enkele 
werknacht aan, gemonteerd en wel.

De evenementenmarkt wordt gekenmerkt door de tijdelijkheid van deze evene-
menten. Onze internationale opdrachtgevers op de evenementen markt, zijn 
organisatoren van grote sportevenementen zoals de Olympische Spelen, 
World expo’s, beurzen en congressen.

Onze tijdelijke personenlift oplossingen (zowel in- als outdoor) sluiten perfect aan op de wen-
sen en behoeften van onze opdrachtgevers. Een trend op de evenementenmarkt is de inzet 
van zogenaamde tijdelijke doublestock accommodaties, -tenten of beursstands, waarbij op de 
eerste verdieping aparte VIP ruimtes worden ingericht. Om deze accommodaties voor gasten 
100% barrièrevrij toegankelijk te maken, rusten wij deze uit met onze tijdelijke personenliften.

Branches

Evenementen

Infra

Woningcorporaties



13RECO Special Products

Renovatie

Calamiteiten

Retail

Tijdens grote gebouwrenovaties wordt vaak ook de bestaande personenlift 
gemoderniseerd. Hierdoor kan deze niet gebruikt worden. Een kostbaar uit-
huizingstraject wordt door bewoners vaak als zeer stressvol ervaren waar-
door het geen aantrekkelijk alternatief is. Door de inzet van een tijdelijke 
personenlift, wordt voorkomen dat bewoners uitgehuist moeten worden en 
wordt vermeden dat bewoners in hun bewegingsvrijheid worden beperkt. 

Een toenemende trend bij pandeigenaren, is dat de kosten voor de inzet van een tijde-
lijke personenlift op voorhand worden meegenomen in het onderhoudsbudget. Hiermee 
wordt voorkomen dat er op het moment van de behoefte voor een tijdelijke personenlift, 
geen budget beschikbaar is.

Als gevolg van calamiteiten zoals een brand of plotseling langdurige 
liftstoring, is de bestaande personenlift niet meer te gebruiken. In deze 
gevallen biedt RECO Special Products uitkomst door op korte termijn 
een tijdelijke personenlift te plaatsen.

Dankzij het modulaire systeem van de RECO personenlift, kan RECO Special Products zeer 
snel een op maat gemaakte tijdelijke personenlift installeren. In veel gevallen zijn we in 
staat om in slechts 1 enkele werkdag een RECO personenlift te plaatsen.

Diverse internationale opdrachtgevers op de retailmarkt maken gebruik van 
de tijdelijke personenliften van RECO Special Products. Bekende namen 
als IKEA, parkeergarage beheerder zoals Q-Park en diverse winkelcentra 
maken inmiddels gebruik van onze tijdelijke personen liften. De liften wor-
den op die momenten ingezet wanneer de bestaande liften als gevolg van 
verbouwingen, moderniseringen of lange termijn storingen, niet gebruikt 
kunnen worden. 

De opdrachten worden gekenmerkt door hoge volumes klantenstromen, waarbij naast klan-
ten tevens winkeltrolleys vervoerd moeten worden. De inzet van een tijdelijke personenlift 
waarborgt de benodigde customer fl ow en een 100% barrièrevrij en comfortabele toe-
gang naar de winkels.
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Producten
Wij beschikken over een huurvloot van ruim 60 tijdelijke personenliften en 160 trapstoelliften voor elke situatie waarin een tijdelijke 
lift nodig wordt geacht bieden wij de juiste oplossing. Onze liften zijn er in vele maten en soorten, zo zijn er diverse types welke 
tot 100 meter hoogte gaan en een max. 13 personen kunnen vervoeren.

De RECO Lift is EG type goedgekeurd conform de Richtlijn Machines 2006/42/EG. Omdat de lift tijdelijk wordt opgesteld valt 
deze buiten de scope van de Richtlijn Liften 95/16/EG. De certificering is echter gebaseerd op de normen EN81-1:1998+A3 en 
EN 81-21:2009. Waarbij de laatste is toegepast in het kader van de gereduceerde putdiepte en te weinig vrije ruimte onder de 
kooi. De daarvoor vereiste maatregelen zijn conform deze norm toegepast. Beide normen worden beschouwd als zijnde “Stand 
der Techniek” voor dit soort installaties.

Het unieke gepatenteerde systeem van onze tijdelijke liften, omvat de perfecte combinatie van een flexibele modulariteit, gesloten 
liftschacht, snelle (de)montage en aandrijftechnologie. Dit biedt voordelen voor zowel opdrachtgevers als liftgebruikers.

Voordelen voor opdrachtgevers:
• Behoud van toegankelijkheid
• Veilig- & comfortabel
• Turn-key oplevering
• Totale ontzorging
• All-In verhuurcontract
• Inclusief service & onderhoud

Heeft u behoefte aan advies? Neem dan contact op met één van onze adviseurs.

      “Behoudt toegankelijkheid”

Voordelen voor liftgebruikers:
• Toegankelijk
• Gebruiksvriendelijk
• Comfortabel
• Betrouwbaar
• Veilig
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RECO Traplift RECO Event Lift RECO Lift

Capaciteit:  Variabel
Max. capaciteit:  127 kg
Max. raillengte:  7 m

RECO Lift PP

Capaciteit:   13 personen
Nominale last:  1000 kg
Max. hoogte:   8.1 m

Capaciteit:   4 personen
Nominale last:  350 kg
Max. hoogte:   12 m

Capaciteit:   13 personen
Nominale last:  1000 kg
Max. hoogte:   50 m

RECO Lift PPE

Capaciteit:   13 personen
Nominale last:  1000 kg
Max. hoogte:   60 m

GEDA Multilift P18 S

Capaciteit:   12 personen
Nominale last:  1000 kg
Max. hoogte:   100 m
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Totaal oplossingen
RECO Special Products ondersteunt u graag 
bij het toegankelijk houden van uw locaties.

Samen met onze partner RECO bieden wij u 
totaal oplossingen aan. Zo kunnen wij naast 
onze tijdelijke personenliften ook publieks-
vriendelijke steigerwerk en tijdelijke over-
bruggingen realiseren.

Oplossingen die op een publieksvriendelijke 
manier voldoen aan uw wensen en eisen ter-
wijl de mobiliteit van uw bezoekers op maat 
is gegarandeerd.

Wij gaan ver in het bieden van mobiliteits-
oplossingen. Benieuwd wat er allemaal 
mogelijk is? Neem gerust contact met ons 
op, onze adviseurs komen graag eens bij u 
kijken op locatie.
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“Onze tijdelijke liften overal en snel inzetbaar!”
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Referenties

Evenementen - Olympische Spelen

Een prachtig project, welke 3 jaar voorafgaande aan de Spelen begon op de Inter-
liftbeurs in Augsburg. Het doel was duidelijk, een tijdelijke personenlift plaatsen welke 
snel op- en afgebouwd moest worden. London wilde het evenemententerrein snel weer 
beschikbaar hebben voor doorontwikkeling. 

Diverse podia en toegangswegen hebben wij voorzien van een RECO tijdelijke personen-
lift. Hierbij was het milieuaspect een belangrijk punt. Doordat de tijdelijke personenliften 
na elk project opnieuw worden verhuurd, gaan er als gevolg van sloop geen grondstoffen 
verloren. Hierdoor is huur altijd een milieuvriendelijk en duurzaam alternatief. 

Woningcorporaties - Woningcorporatie Rotterdam

Bijna alle woningcorporaties in Nederland maken gebruik van onze tijdelijke liften. Zo 
ook een grote woningcorporatie uit Rotterdam.

Als één van onze eerste opdrachtgevers zagen zij in dat de verhuur van appartementen 
verder gaat dan alleen een woning verhuren. Er komt een stuk service bij kijken en mis-
schien nog wel belangrijker zijn de bewoners van het complex. Tegenwoordig dienen 
appartementen complexen van alle gemakken voorzien te zijn en wordt er steeds hoger 
gebouwd. Uitermate vervelend dus wanneer er sprake is van een lift storing, renovatie 
werkzaamheden of calamiteit. Tijdens dit soort momenten bewijzen wij keer op keer onze 
meerwaarde voor woningcorporaties door snel een veilige en betrouwbare oplossing 
aan te bieden.

Infra - Prorail Station Zwolle

Het treinstation in Zwolle is de afgelopen jaren volledig verbouwd. Het station heeft een 
4e perron erbij gekregen waardoor station Zwolle meer reizigers en treinen kan verwer-
ken. 

Tijdens de verbouwing was het zaak de toegangsroutes zo goed mogelijk intact te hou-
den en ervoor te zorgen dat de reizigers zo min mogelijk bouwoverlast hadden. Daarom 
is ervoor gekozen om een tijdelijke traverse te bouwen, welke uitgerust is met maar liefst 6 
tijdelijke RECO personenliften. Hierdoor konden reizigers zonder hinder de perrons  snel 
en barrièrevrij bereiken.
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Calamiteiten - Flatgebouw de Arend

Een korte maar felle brand had in een ochtend de entree van het 11 verdiepingen tel-
lende fl atgebouw De Arend in Hoogeveen totaal verwoest. Rond kwart voor vijf werd 
de brandweer opgeroepen voor een brand in een portiekwoning van de fl at. Het bleek 
om de ingang van de fl at te gaan. De entree van de fl at is door de brand beschadigd. 

De bewoners die het dichtst tegen het trappenhuis aan wonen, werden tijdelijk uit hun 
woning gehaald. Omdat de bestaande lift in het fl atgebouw eerst op haar veiligheid 
onderzocht moest worden, werd er voor de bewoners binnen 48-uur een noodlift van 
RECO Special Products geplaatst.

Renovatie - GEDA Multilift P18 (combinatie lift)

Sinds juni 2015 heeft RECO Special Products een nieuw type tijdelijke personenlift in 
haar leveringsgamma opgenomen; de Geda P18S personenlift. 

Dankzij de grote liftcabine is de Geda P18S personenlift ideaal voor het combinatie-
vervoer van zowel bewoners als aannemersmaterieel. Dankzij deze combinatielift hoeft 
de opdrachtgever slechts 1 enkele lift te huren, in plaats 2 liften (een personenlift én een 
bouwlift) waardoor aanzienlijk kosten bespaard kunnen worden.

Retail - IKEA

Een vestiging van IKEA Nederland in Hengelo moest worden uitgebreid. Om de winkel 
tijdens de verbouwing toegankelijk te houden, heeft RECO Special Products samen met 
IKEA een tijdelijke toegang naar de winkel ontwikkeld. 

Om de grote customer fl ow te kunnen verwerken hebben wij de tijdelijke entree uitgerust 
met 2 van onze tijdelijke personenliften. Voor RECO Special Products was dit het vierde 
project voor IKEA Nederland. Onlangs hebben wij voor IKEA France ook een tijdelijke 
RECO personenlift geplaatst voor een vestiging in Parijs.



Vestiging

Containerweg 2a
2742 RA Waddinxveen
Nederland

T.  : +31 (0) 182 74 40 50
F.  : +31 (0) 182 74 40 59
E. : info@reco-lift.eu
W. : www.reco-lift.eu


