
BINNENSTEDELIJKE HOOGBOUW:  
OPTIMALISATIE VAN VERTICAAL TRANSPORT
Verticaal transport voor uw materielen en personen!

DESKUNDIG ADVIES
“Vakspecialisten geven persoonlijk advies”

TOTAALOPLOSSINGEN
“Wij leveren de totaaloplossing voor uw project”

FAMILIEBEDRIJF
“Familiebedrijf in hart en nieren”

ZEKERHEID
“Service, specialisme & kwaliteit”

TOTAALOPLOSSINGEN
Met deskundige dienstverlening bij de inzet van ons 
materieel heeft u meer zekerheid en minder omkijk 
naar de montage en demontage van de machines. 
Met die gedachte verzorgt RECO de benodigde 
planning en calculatie, de installatiewerkzaamheden 
en het transport naar locatie. Zo heeft u meer tijd om 
uw aandacht volledig op de voortgang van de bouw 
te richten. 

CALCULATIE
Dankzij de betrokkenheid van onze vakspecialisten 
kunnen wij u een gefundeerd advies bieden voor de 
inrichting van uw transportroutes binnen de bouwplaats. 
Onze specialisten kijken onder meer naar de 
omgevingsfactoren als regelgeving op laden en 
lossen, routes voor personeel, goederenopslag en hoe 
de verschillende bouwfases invloed hebben op deze 
gegevens. Wilt u een vrijblijvend advies? Dan gaan 
wij graag met u in gesprek. 

DESKUNDIG ADVIES

NEEM CONTACT OP MET 
ONZE SPECIALISTEN

Wij weten als geen ander dat elke situatie om 
een eigen en unieke aanpak vraagt. Daarom 
komen onze experts graag bij u langs. Wilt u 
meer weten over onze LIFTEN? Neem dan 
gerust contact met ons op. Onze experts 
vertellen u er graag meer over!

+31 (0)71 341 91 20
INFO@RECO.EU

VAN MONTAGE TOT DEMONTAGE
Nadat de definitieve liftopstelling bepaald is, wordt al 
het materieel door ons eigen personeel op locatie 
afgeleverd en geïnstalleerd. De liften worden ter 
plekke gecontroleerd en gecertificeerd voor gebruik 
tijdens uw bouwproject. Nadat de liften in gebruik 
zijn genomen worden ze wekelijks op locatie 
geïnspecteerd door ons personeel. Ook ons personeel 
is in bezit van alle benodigde certificaten om de liften 
op de bouwplaats te mogen monteren. Na afronding 
van de huurtermijn komen onze monteurs het materieel 
demonteren. Heeft u tussendoor een vraag of is er 
sprake van een storing? Dan is onze storingsdienst 
zeven dagen in de week bereikbaar. 

ENGINEERING VAN DE LIFT-OPSTELLING
De juiste opstelling van een lift kan veel tijd voor 
personen- en goederentransport. Daarom vinden wij 
het belangrijk om vroegtijdig betrokken te zijn bij het 
project van onze opdrachtgever. Aan de hand van de 
planning van de bouw kunnen wij bij de plaatsing van 
de lift met elke factor en iedere bouwfase rekening 
houden. Onze specialist berekent voor u de meest 
efficiënte inzet van de liften en de daarbij benodigde 
verankering. 

Hoogewaard 187
2396 AP Koudekerk aan den Rijn
+31(0)71 341 91 20

info@reco.eu
www.reco.eu

CONTACTGEGEVENS

RECO – UW PARTNER IN MATERIEEL!
RECO is sinds 1953 dé specialist in het verhuren van materieel. Wij combineren materieelverhuur met technisch 
advies en aanvullende diensten. Door middel van deskundig advies van onze specialisten én een uitgebreid  
productassortiment leveren wij de totaaloplossing voor ieder project. Als familiebedrijf hechten we waarde aan  
persoonlijk contact. Dankzij korte lijnen kunnen we snel schakelen en bieden we onze opdrachtgevers zekerheid.  
Zo gaan wij iedere uitdaging aan als uw partner in materieel!
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VERTICAAL EN HORIZONTAAL TRANSPORT

PRODUCTEN
• Personen- goederenliften
• Hoogstaand materieel
• RECO Common Tower 
• RECO Loading docks 

PERSONEN- GOEDERENLIFTEN
Genoeg ruimte en hefvermogen voor materiaaltransport 
én veilig voor personenvervoer. Met een personen-
goederenlift vervangt u twee liftopstellingen met één 
dynamische lift. Hiermee beperkt u de wachttijden 
voor uw personeel dankzij de aanwezige 
knoppenbediening waarmee u de lift vanaf iedere 
verdieping naar een andere verdieping kunt sturen. Zo 
bespaart u tijd en de kosten van aparte liften voor 
personeel en goederen. 

Bij RECO treft u het meest diverse assortiment personen-
goederenliften van Europa. Met ons brede assortiment 
kunt u er vanuit gaan dat u altijd een passende lift kunt 
huren met het juiste liftvermogen voor uw project. Om 
de juiste liften te selecteren verdiepen onze specialisten 
zich in uw project om met u mee te denken over een 
logische plaatsing van de lift. Met deze betrokkenheid 
bieden wij onze opdrachtgevers altijd een uitstekende 
oplossing voor verticaal transport. 

VOORDELEN:
• Veilig en comfortabel voor personeel
• Ruime liftkooi voor omvangrijke materialen
• Aan te sturen vanaf iedere verdieping
• Knoppenbediening binnen en buiten de liftkooi
• Divers aanbod voor oplossingen op maat

HOOGSTAAND MATERIEEL
Binnen het assortiment van RECO zijn diverse modellen 
van onder meer Alimak Hek, Scanclimber en Maber 
te huur. Deze bekende merken zijn absolute marktleiders 
in hun segment. Alimak Hek bestaat intussen zelfs al 
meer dan 50 jaar en staat bekend om de uitstekende 
prestaties van haar personen-goederenliften.  

RECO COMMON TOWER
Om een echte doorslag te geven aan efficiënte 
bouwlogistiek bij hoogbouwprojecten hebben wij de 
RECO Common Tower ontworpen. Dankzij intensieve 
samenwerking en betrokkenheid met onze 
opdrachtgevers hebben wij deze slimme constructie in 
eigen beheer kunnen ontwikkelen. 

De vraag naar hoogbouw ontstaat, in essentie, uit de 
vraag om in de hoogte meer oppervlak te winnen. 
Waarom zou u hier niet direct mee beginnen tijdens 
de bouw? Met de RECO Common Tower wordt aan 
iedere verdieping een gelijkvloers werkoppervlak van 
5x5 meter toegevoegd, waaraan u meerdere liften 
kunt verankeren. Dat betekend dat u met een enkele 
gevelopening nu 6 zware personen-goederenliften 
plaatst, zonder dat deze afzonderlijk in de gevel te 
verankerd moeten worden.

Dit resulteert in minder wachttijden, veilige 
transportroutes en eenvoudig laden en lossen van 
liften. Dankzij de mogelijkheden van deze toren kunt u 
omvangrijke bouwmaterialen direct naar hun 
bestemming vervoeren, in plaats van dat uw personeel 
staat te wachten op de torenkraan. 

Met het hefvermogen van 5 of 6 personen-
goederenliften vervangt u het hefvermogen van een 
prijzige torenkraan. In deze vergelijking beperkt u ook 
de veiligheidsrisico’s van de hijsbewegingen van de 
torenkraan en hoeft u geen veiligheidszones af te 
zetten in de omgeving. Met een gesloten liftkooi en 
tractieaandrijving heeft u een optimaal veilige 
oplossing voor verticaal transport terwijl u minder 
kosten maakt. 

VOORDELEN:
• Gelijkvloerse oppervlak, per verdieping,  

van 5x5 meter
• Eén centraal laad en los punt
• Ruimte voor meer liften
• Optimale veiligheid
• Minder gevelopeningen
• Minder torenkraan-bewegingen

Common TowerLoading docks

Personen- goederenlift

RECO LOADING DOCKS
Om optimaal gebruik te maken van een lift is het 
belangrijk dat de goederen vlot aangeleverd kunnen 
worden. We zien vaak dat men op de begane grond 
de goederen per heftruck naar de lift moet vervoeren 
omdat de ruimte beperkt is. Bij RECO hebben wij hier 
een oplossing voor gevonden, namelijk de RECO 
Loading Docks. Met deze constructie bouwen wij een 
gelijkvloerse route tussen het laad en los punt van de 
vrachtwagens en de RECO Common Tower. Met deze 
oplossing beperkt u de inzet van heftrucks doordat u de 
goederen eenvoudig met containers door kunt rijden 
naar de liften. De vloerdelen bezitten een 
draagvermogen van 4 kN per vierkante meter. Dankzij 
de barrièrevrije route en het gecombineerde 
hefvermogen van de RECO Common Tower behaalt u 
een onvergelijkbaar transporttempo binnen een 
minimaal oppervlak. 

Liftcabine

Onze steden groeien sneller dan ooit en de voorspellingen geven aan dat in de komende decennia steeds meer 
mensen naar de stad zullen trekken. Met deze trend in het vooruitzicht zoekt men naar capabele hoogbouw aannemers 
met een efficiënte en dynamische bouwmethodiek. Hoogbouw in de binnenstad vraagt van een bouwbedrijf om 
betrokken te zijn bij het ontwerp, oog voor veiligheid en een efficiënt plan voor de uitvoering. Desondanks blijft 
bouwen op een postzegel een uitdaging, omdat er al snel onnodige kosten ontstaan. Denk maar eens aan de 
wachttijden van werknemers, materiaalopslag, transportroutes binnen de bouwplaats en het transporteren van 
omvangrijke materialen. Hoeveel tijd en ruimte kunt u besparen zonder concessies te doen op veiligheid binnen uw 
bouwplaats?

Met het dienstenpakket van RECO leveren wij innovatief maatwerk voor verticaal transport in de hoogbouw. Door 
goed te luisteren naar de wensen van onze opdrachtgevers, hebben wij ons assortiment kunnen optimaliseren voor 
efficiënte oplossingen voor logistiek binnen de bouwplaats. Wij vinden het daarom belangrijk om als materieel-
verhuurbedrijf zo vroeg mogelijk betrokken te worden bij de bouw, om mee te denken over de inrichting van de 
bouwplaats tijdens verschillende bouwfasen. In deze brochure leest u meer over onze producten en hoe u deze kunt 
inzetten bij binnenstedelijke hoogbouw projecten.
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BINNENSTEDELIJKE HOOGBOUW:  
OPTIMALISATIE VAN VERTICAAL TRANSPORT
Verticaal transport voor uw materielen en personen!

DESKUNDIG ADVIES
“Vakspecialisten geven persoonlijk advies”

TOTAALOPLOSSINGEN
“Wij leveren de totaaloplossing voor uw project”

FAMILIEBEDRIJF
“Familiebedrijf in hart en nieren”

ZEKERHEID
“Service, specialisme & kwaliteit”

TOTAALOPLOSSINGEN
Met deskundige dienstverlening bij de inzet van ons 
materieel heeft u meer zekerheid en minder omkijk 
naar de montage en demontage van de machines. 
Met die gedachte verzorgt RECO de benodigde 
planning en calculatie, de installatiewerkzaamheden 
en het transport naar locatie. Zo heeft u meer tijd om 
uw aandacht volledig op de voortgang van de bouw 
te richten. 

CALCULATIE
Dankzij de betrokkenheid van onze vakspecialisten 
kunnen wij u een gefundeerd advies bieden voor de 
inrichting van uw transportroutes binnen de bouwplaats. 
Onze specialisten kijken onder meer naar de 
omgevingsfactoren als regelgeving op laden en 
lossen, routes voor personeel, goederenopslag en hoe 
de verschillende bouwfases invloed hebben op deze 
gegevens. Wilt u een vrijblijvend advies? Dan gaan 
wij graag met u in gesprek. 

DESKUNDIG ADVIES

NEEM CONTACT OP MET 
ONZE SPECIALISTEN

Wij weten als geen ander dat elke situatie om 
een eigen en unieke aanpak vraagt. Daarom 
komen onze experts graag bij u langs. Wilt u 
meer weten over onze LIFTEN? Neem dan 
gerust contact met ons op. Onze experts 
vertellen u er graag meer over!

+31 (0)71 341 91 20
INFO@RECO.EU

VAN MONTAGE TOT DEMONTAGE
Nadat de definitieve liftopstelling bepaald is, wordt al 
het materieel door ons eigen personeel op locatie 
afgeleverd en geïnstalleerd. De liften worden ter 
plekke gecontroleerd en gecertificeerd voor gebruik 
tijdens uw bouwproject. Nadat de liften in gebruik 
zijn genomen worden ze wekelijks op locatie 
geïnspecteerd door ons personeel. Ook ons personeel 
is in bezit van alle benodigde certificaten om de liften 
op de bouwplaats te mogen monteren. Na afronding 
van de huurtermijn komen onze monteurs het materieel 
demonteren. Heeft u tussendoor een vraag of is er 
sprake van een storing? Dan is onze storingsdienst 
zeven dagen in de week bereikbaar. 

ENGINEERING VAN DE LIFT-OPSTELLING
De juiste opstelling van een lift kan veel tijd voor 
personen- en goederentransport. Daarom vinden wij 
het belangrijk om vroegtijdig betrokken te zijn bij het 
project van onze opdrachtgever. Aan de hand van de 
planning van de bouw kunnen wij bij de plaatsing van 
de lift met elke factor en iedere bouwfase rekening 
houden. Onze specialist berekent voor u de meest 
efficiënte inzet van de liften en de daarbij benodigde 
verankering. 

Hoogewaard 187
2396 AP Koudekerk aan den Rijn
+31(0)71 341 91 20

info@reco.eu
www.reco.eu

CONTACTGEGEVENS

RECO – UW PARTNER IN MATERIEEL!
RECO is sinds 1953 dé specialist in het verhuren van materieel. Wij combineren materieelverhuur met technisch 
advies en aanvullende diensten. Door middel van deskundig advies van onze specialisten én een uitgebreid  
productassortiment leveren wij de totaaloplossing voor ieder project. Als familiebedrijf hechten we waarde aan  
persoonlijk contact. Dankzij korte lijnen kunnen we snel schakelen en bieden we onze opdrachtgevers zekerheid.  
Zo gaan wij iedere uitdaging aan als uw partner in materieel!
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