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ZZED Lift Solutions is opge-
richt in 2001. Werner Maris 
nam het bedrijf een zestal 
jaar geleden samen met zijn 
technische rechterhand Geert 
Simons over. Het personeels-
bestand verdrievoudigde al 
snel tot twaalf medewerkers. 
“Met ZZED Lift Solutions 
bedienen we zowel de b2c- 
als b2b-markt. Wat ons uniek 
maakt, is het ontzettend uitge-
breide gamma. We hebben niet 
enkel rolstoel- en personen-
liften, maar ook goederen- en 
schaarliften, keukenliften en 
mobiele liften. De autoliften 
voor appartementen zijn ook 
erg in trek. Ons cliënteel is dan 
ook erg divers: van particu-
lieren, aannemers en project-
ontwikkelaars tot bedrijven, 
overheidsinstanties en zelfs 
liftfabrikanten zoals Kone, Otis 
en Schindler. Zij schakelen 
ons in om bijvoorbeeld naast 
hun personenliften een kleine 
rolstoellift of goederenliften 
te installeren. Eigenlijk kan je 
stellen dat we voor ieder hoog-
teprobleem een oplossing bie-
den. We verhuren zelfs mobiele 
rolstoelliften voor events.”

Montage, onderhoud 
en herstellingen

ZZED Lift Solutions is geen 
fabrikant, maar vertaalt de 
noden van een klant naar de 
juiste lift. “Onze ingenieurs 
bepalen voor elk probleem 
welke oplossing er precies 
nodig is. En hoe we die op een 
zo esthetisch mogelijke manier 
in de bestaande ruimte kun-
nen integreren. Vervolgens 
doen ze een beroep op een 

van onze partners om de juiste 
materialen te bestellen. Iedere 
fabrikant heeft nu eenmaal zijn 
specialisaties. We monteren 
de lift daarna in ons eigen ate-
lier of ter plaatste bij de klant. 
Onze installateurs denken 
trouwens ook bij elk project 
mee”, legt Werner Maris uit. 
“En natuurlijk kan je voor het 
onderhoud en eventuele her-
stellingen ook bij ons terecht.”

ZZED Lift Solutions

Zeilstraat 19 
3500 Hasselt

T.  011 60 35 40

sales@zzed.be 
www.zzed.be

OVERWINT IEDERE HOOGTE 

Alleen topkwaliteit

Typerend voor ZZED Lift Solu-
tions is de verscheidenheid in 
aanbod en de constante kwa-
liteit. “We gaan er echt prat 
op om altijd goede kwaliteit 
te leveren. Of het nu om één 
traplift of zes goederenliften 
gaat. Daarnaast voegen we de 
daad bij het woord”, legt Wer-
ner Maris uit. “Dat resulteert 
in recurrente, tevreden klan-
ten. En we spreken ook heel 
wat talen. Dat levert niet alleen 
goede partnerships met Duitse 
fabrikanten, maar ook tevre-
den klanten in de Benelux.”

Meedenken

Wat ZZED Lift Solutions nog 
typeert, is het meedenken 
met de klant. “Voor particu-
lieren geven we bijvoorbeeld 
advies over premies en sub-
sidies. Daar zijn mensen die 
een trap-, rolstoel- of huislift 
willen laten plaatsen ons erg 
dankbaar voor”, gaat Wer-
ner Maris verder. “Voor de 
b2b-sector denken we vooral 
mee op het vlak van efficiën-
tie en esthetiek. We zoeken tot 
we de meest optimale oplos-
sing gevonden hebben. En 

aangezien het altijd om maat-
werk gaat, is die oplossing altijd 
uniek. Wij plaatsen geen mas-
sa’s dezelfde liften. Ons volume 
zit in de verscheidenheid.”

Innovatief: FlexStep

Stilstaan is achteruitgaan. Dat 
weten ze bij ZZED Lift Solu-
tions ook. “Ons gamma is erg 
divers en nagenoeg compleet. 
Toch gaan we altijd op zoek 
naar innovatieve toepassingen. 
Zo hebben we de FlexStep. Dat 
is een rolstoellift die in amper 
enkele seconden omgetoverd 
kan worden tot een trap van 
maximaal 1,25 meter hoog. 
Ideaal voor plaatsen waar geen 
ruimte is om zowel een trap 
als een lift te plaatsen. Voor 
particulieren is de huislift aan 
een behoorlijke opmars bezig. 
Dat is een elegante, energie-
zuinige vacuümlift met een 
laadvermogen tot 238 kilo-
gram en een bereik van vijf 
verdiepingen. Erg compact én 
makkelijk te installeren. Zelfs 
in bestaande woningen.”

Organische groei

In de toekomst wil ZZED Lift 
Solutions nog groeien. “Maar 
enkel op een organische, con-
troleerbare manier”, zegt de 
zaakvoerder. “Ik vind het erg 
belangrijk om vast te hou-
den aan onze bedrijfsfilosofie. 
Tevreden klanten en een sta-
biele werkomgeving voor alle 
medewerkers vind ik belangrij-
ker dan omzet. Er mogen mis-
schien nog enkele extra mede-
werkers bijkomen, maar ik wil 
het graag beheersbaar houden. 
Kwestie van de persoonlijke 
aanpak en kwaliteit te blijven 
garanderen.” ������������������

ZZED Lift Solutions overwint elke hoogte. 
Het bedrijf uit Hasselt installeert namelijk 

allerlei soorten liften: van rolstoel-, huis- en 
trapliften tot keuken-, auto- en goederenliften. 

De rode draad? Een superieure kwaliteit.

Werner Maris
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