
Heisplan
ALT OM HEISER & RULLETRAPPER 

I løpet av 2014 vil Heisplan være godt representert i hjertet av Rogaland. 
Vi etablerer eget kontor/lager i Stavanger og får inn en meget 

dyktig stab som skal styrke Heisplans tilstedeværelse i regionen.
Vi vil kunne levere alt i Heisplans leveranseprogram i tillegg 

til å inneha stor kunnskap til å skreddersy 
ombygginger/modernisering av alle typer eksisterende heiser.

Alt dette i tillegg til en meget kompetent service og vedlikeholds stab.

Vi ser på Heisplans inntreden i Stavanger som ett løft for regionen.

Prøv oss, det lønner seg!

www.HEISPLAn.nO 

HEISPLAn HAR kOMMET TIL STAVAnGER



PERSOnHEISER 

Til alle formål 
Fra 300 til 20.000kg last 

Fra 0,15 til 4m/s.

PAnORAMA 

Personheiser for åpne 
eller glasskledde sjakter
Fra 450 til 2000 kg last 
Fra 0,15m/s til 2m/s.

        SkRåbAnEHEIS

Kan tilpasses de fleste 
vinkler og stigninger 
og passer dermed inn 
i de fleste prosjekter.
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EnEbOLIG

Enkle personløftere for en-
eboliger eller leiligheter 
Fra 250 til 1000kg last 
Hastighet 0,15 - 1 m/s. 

bILHEISER

Spesialheiser 
for biltransport 
i flere varianter 

og størrelser.

VARE-
SMåVAREHEISER

Til de fleste formål 
Fra 5 til 20.000 kg last

Fra 0,15 til 1,6m/s.

Heisplan



RULLETRAPPER OG 
RULLEndE fORTAU 

Innendørs og utendørs. 
Fra 0 til 35 graders 

stigninger VVVF drift / auto 
start - stopp 

Løftehøyde maks 25 m.

MARInE/OffSHORE

Person, Spesialheiser
 og Vareheiser 

Proviantheiser for skip 
og offshore

 installasjoner.
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HEISPLAn VEdLIkEHOLd / VAkT

Vi utfører alt vedrørende effektivt vedlikehold av heiser.

Vi tilbyr vaktavtaler samt overvåking av

heistelefoner samt kontinuerlig

kontroll av telefonlinjer.

"Vi er der for kunden når han trenger oss"



LØfTEPLATTfORMER

Enkle personløftere 
for mindre bygg 

Fra 150 til 1000kg last 
Hastighet 0,15m/s 

Løftehøyde maks 13m.

CITyCUbE
bILHEISER 

Og Spesialheiser 
for undergrunns-

parkering.

TAnnSTAnGSHEISER 

For midlertidige eller faste 
instalasjoner. Innen 

Oljeindustrien for både faste 
og flytende rigger,

 eller til gass/vannkraft 
anlegg og liknende. Og selvsagt 

til byggeindustrien. 

OMEGA Platform Lift Indoor execution

The OMEGA platform lift gives wheelchair users or disabled peo-
ple the possibility to overcome staircases or steep ramps without 
and attendant assistance.

Indoors or outdoors - the lift gently integrates into every surround-
ing area. Whether for private or public uses, straight or curved 
staircases, the OMEGA is a synonym for mobility, quality and 
pleasure of life.

Because of the extreme space saving and compact construction, 
the installation is possible at almost all staircases. When the plat-
form is folded the OMEGA is the narrowest stairlift on the market!

Our experience is your advantage ! 

► Suitable for all kinds of staircases

► Extremely space saving because of its
slim construction 

► Confirming to the highest safety and
quality standards - CE certified

► Intermediate landings are possible

► Universal exertion - executed with
platform and/or folding seat 

► Individual platform sizes and colours
are possible 
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bRAnnMAnnSHEISER (Brannmanskjøring av standard heis)

Heiser som kan kjøres med nøkkelbryter av brannmenn under utrykning.

bRAnnHEISER (Spesifikke heiser for bruk under brann)

Heiser som skal kunne brukes under en brann i bygget.

EX HEISER

Heiser som kan brukes i eksplosjonsfarlige områder.

IP HEISER

Heiser for områder som krever høy IP klasse.

kORROSJOnSbESTAndIGE HEISER

Heiser spesielt beregnet for høykorrosive miljøer.

OSLO/STAVAnGER/bERGEn:
Slattum Terrasse 39C
1480 Slattum
Telefon: 
0047 - 91 39 77 15 
Besøksadresse:
Hadelandsveien 835
1482 Nittedal

åLESUnd/TROndHEIM/bOdØ:
Postboks 6551 – Hatlane

6024 Ålesund
Telefon:  

0047 - 95 17 17 00 
Kontor:

Vestre Bingsa Industrivei 7
6019 Ålesund

REnE HEISER

Heiser beregnet for området med store krav 
til renhet og krav til minimale støvansamlinger.

SkRåbAnEHEISER

Heiser beregnet for skrå bevegelse. 
For eksempel brotårn, terrasse boliger og lignende.

MARInEHEISER SPESIAL

Heiser for spesielle formål på skip og offshore installasjoner.

SMALHEISER

Heiser beregnet for eksisterende bygg, gjerne i trappeganger og på plasser 
hvor det er begrenset plass til heis. (enkle løsninger som krever lite plass)

I tillegg til standardproduktene i brosjyren, kan Heisplan spesialprodusere følgende:
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