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Heisplan
Øst-Norge

Fra 2015 utvider Heisplan sin aktivitet i Østlandsområdet med en separat avdeling.

Heisplan utvider nå satsingen i Østlandsområdet med en separat avdeling med dyktige medarbeidere 
som skal styrke Heisplans tilstedeværelse i hele regionen. 

Heisplan ønsker med dette å kunne bli akkurat DIN samarbeidspartner innen heiser og rulletrapper. 
Dette vil kunne sikre deg heisrelaterte produkter med optimal funksjon og driftssikkerhet. 

Heisplan har et svært omfattende leveranseprogram som dekker de fleste behov i markedet. 
Vi tilbyr alt innen nye installasjoner, ombygginger, reparasjoner og rehabiliteringer. 

Vi utfører Service og reparasjonsarbeid på alle typer av heiser og løfteinnretninger, 
og vi har ett godkjent vakt og alarmmottak for heisenes nødtelefoner. 

Vi søker alltid å holde oss oppdatert for å kunne tilby våre kunder det beste innen 
tilgjengelig teknologi og fremtidsrettede løsninger. 

Vi skreddersyr for øvrig alt etter ditt behov og dine økonomiske rammer. 
Heisplans økende aktivitet i østlandsområdet skal være ett løft for kunder i hele regionen.

Prøv oss  - det skal lønne seg for Deg som kunde!
Heisplan Øst-Norge AS / Heisplan AS
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Bilheiser Marine/OffshOre

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.

persOnheiser skråBaneheiser

Kan tilpasses de fleste vinkler 
og stigninger og passer inn i de 

fleste prosjekter.

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.

Vare-
sMåVareheiser

Til de fleste formål 
Fra 5 til 20.000 kg last

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

Spesialheiser for biltransport 
i flere varianter og størrelser.

Person, Spesialheiser  og 
Vareheiser. Proviantheiser for 
skip og offshore installasjoner.
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eneBOlig

CityCuBe Bilheiser 

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 

Enkle personløftere for 
eneboliger eller leiligheter 

Fra 250 til 1000kg last 
Hastighet 0,15 - 1 m/s. 

rulletrapper Og 
rullende fOrtau

Innendørs og utendørs. 
Fra 0 til 35 graders stigninger 
VVVF drift / auto start - stopp 

Løftehøyde maks 25 m.

tannstangsheiser 

Vi leverer nye installasjoner av tannstangsheiser gjennom vårt
partnerskap med GEDA, samt at vi utfører alle 

typer vedlikehold, oppgradringer og utbedringer offshore på 
denne type installasjoner.

lØfteplattfOrMer

Og Spesialheiser for undergrunns-parkering.

Enkle personløftere for mindre bygg. 
Fra 150 til 1000kg last. Hastighet 0,15m/s. 

Løftehøyde maks 13m.
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TANNSTANGSHEISER
Heiser for spesialløsninger

Godt egnet for marinebruk og byggeplassheiser
samt på skrå montasjesteder.

KORROSJONSBESTANDIGE HEISER
Heis for anlegg som er utsatt plassert i korrosive miljøer.

 
EX HEIS

Heiser som er tilrettelagt for 
bruk i eksplosjonsfarlige områder. 

 
RENE ANLEGG

Heiser i områder som skal møte krav til minimale 
støvansamlinger og renhet.

SKRÅBANEHEIS
Brotårn, terrasseboliger, fjellsider med 

bebyggelse på en skrå bane. 
 

HeDemArk/OPPlAND/
BuSkeruD:

POSTBOKS 111
2714 JAREN

TELEFON: 95 17 17 00
BESØKSADRESSE:

JAREN SENTER
SÆTERGuTuA 7, 2770 JAREN

ÅleSuND/TrONDHeim/
NOrDlAND:
POSTBOKS 6551 – HATLANE
6024 ÅLESuND
TELEFON: 95 17 17 00
BESØKSADRESSE:
VESTRE BINGSA INDuSTRIVEI 7
6019 ÅLESuND

IP HEIS
Anlegg som har stor motstand mot inntrenging av vann.

For våte og fuktige miljøer. 
  

MARINEHEIS SPESIAL
Skips- og offshore-installasjoner i alle varianter og 

sammenstillinger. Alle typer driftssystemer.
 

SMALHEIS
Heiser for eksisterende bygg, gjerne i trappeløp 

og plasser hvor begrenset plass og der bygningsmessige 
inngrep gir høye krav til leveransen.

 (trange sjakter, og sjakter hvor lave gruver samt
lave overhøyder er nødvendig å hensynta)

BRANNMANNSHEIS
Heiser som er funksjons-sikret ved brann og godkjent for 

bruk av brann og redningsvesen. 
Dette for å lette transport av utstyr for slokking.

i tillegg til Våre standard leVeranseprOdukter 
kan heisplan Blant annet tilBy fØlgende: 
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OSlO/AkerSHuS/ØSTFOlD/
VeSTFOlD:                                                                                            

SLATTuM TERRASSE 39C
1480 SLATTuM

TELEFON: 95 17 17 00
BESØKSADRESSE:

HADELANDSVEIEN 835
1482 NITTEDAL


