INTUITIVT HEISDESIGN
CIBES AIR® HJEMMEHEIS
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MØT VÅRE DESIGNERE
Våre industridesignere Ida Eriksson og Gustav Berg har jobbet tett med
FoU-avdelingen for å skape et nytt og innovativt heisdesign. «Vår rolle som
designere er å bygge en bro mellom ingeniørarbeid og brukervennlighet og
skape vakre og bærekraftige heiser med et intuitivt design.»

Ida og Gustav
Cibes Air har et tidløst og
intuitivt design som tilbyr et
enda større utvalg av farger
og materialer som passer
perfekt sammen med den
unike stilen og karakteren til
hjemmet ditt.
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Alle bilder av heiser og fargeprøver i denne brosjyren er kun til inspirasjon. For fargematch anbefaler vi at du bruker fysiske prøver av farger eller materialer.
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Sjakt og dører i RAL 7021, frontpanel (plattform)
i RAL 7021, bakpanel (plattform) i Quartz 2, rekkverk
og øverste stolpe i naturlig, eloksert aluminium,
sikkerhetsgulv Altro Contrax svart.

”Your home should tell the
story of who you are and be a
collection of what you love.”
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Nathan Berkus

BORTE BRA, MEN
HJEMME BEST
Hjemmet ditt er et vakkert og innbydende sted for alle du er glad i. Du har
laget din egen fargepalett, valgt møblene dine og funnet det perfekte stedet
for kunsten din. Så hvorfor ikke gi deg selv luksusen av å nå hver etasje av
hjemmet ditt med ett enkelt knappetrykk?
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Sjakt og dører i Anodic Sapphire, frontpanel
(plattform) i DecoLegno® HM07 Nero, bakpanel
(plattform) i bambus, rekkverk og øverste stolpe
i RAL 7021, tilpassede gulvfliser.

”A tree’s wood is also its memoir.”
Anne Hope Jahren
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FANTASTISK TRE
Treet har blitt brukt av menneskeheten siden tidenes morgen og har en
nesten magisk evne til å få oss til å føle oss som hjemme. Trematerialer
tilfører rommet naturlig harmoni, og få ting er like beroligende for sinnet
og sjelen som følelsen av silkeaktig tre mot håndflaten.
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Sjakt og dører i RAL 9016, frontpanel (plattform)
i RAL 9016, bakpanel (plattform) i lyseblå lin, rekkverk
og øverste stolpe i naturlig, eloksert aluminium,
tilpasset laminatgulv.

NATURSTOFF
Naturlige fibre som lin og ull, går aldri av moten, men bare du
kan bestemme hva som er riktig for hjemmet ditt. Den elegante
linstrukturen gir rommet raffinement, mens den rike ullteksturen
har en varm og innbydende følelse.
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”People crave the visual and
tactile richness of fabrics.”
Suzanne Tick
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FANTASTISK METALL
Slitesterke metaller som stål og aluminium utstråler en tidløs eleganse. De
rene linjene, glatt tekstur og stort utvalg av farger gjør at disse klassiske
materialene kan blandes sømløst med et bredt spekter av dekorative stiler,
enten de er minimalistiske, eklektiske eller tradisjonelle.

”Simplicity is the soul
of modern elegance.”
Bill Blass
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Sjakt og dører i RAL 9005, frontpanel (plattform) i RAL 9005,
bakpanel (plattform) i Mineral Quartz 2, rekkverk og øverste
stolpe i naturlig, eloksert aluminium, sikkerhetsgulv Forbo
Surestep Rustic Oak.
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HJEMMEHEISER
SOM SPARER
PLASS
En av de store fordelene med hjemmeheisene våre
er deres effektive bruk av plass. Passasjerplattformen
utgjør nesten 70 % av det totale fotavtrykket, mens
den kompakte konstruksjonen gjør det mulig å
montere heisen i veldig små og smale rom.

Sjakt og dører i February 4, frontpanel (plattform) i RAL 1007,
bakpanel (plattform) i grå ull, rekkverk og øverste stolpe i
RAL 9005, sikkerhetsgulv Forbo Surestep Naturlig Oak.
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BYGGE DITT
EVIGE HJEM
På mange måter handler det om å lage ditt evige hjem om
interiørdesign, men det tar mye mer enn vakre kunstverk og møbler.
Et evig hjem skal være komfortabelt og innbydende for familie og
venner nå, men skal også besørge din komfort i fremtiden.

”Your home should be a reflection
of how you want to live right now
and for the next phase of your life.”
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Martha Stewart

Sjakt og dører i February 4, frontpanel
(plattform) i February 4, bakpanel (plattform)
i grå ull, rekkverk og øverste stolpe i naturlig,
eloksert aluminium, tilpasset laminatgulv.

Sjakt og dører i RAL 9016, frontpanel (plattform)
i RAL 9016, bakpanel (plattform) i RAL 9005, rekkverk
og øverste stolpe i naturlig, eloksert aluminium,
sikkerhetsgulv Altro Contrax svart.

GI HJEMMET DITT VERDI
Når du har en hjemmeheis, blir det vanskelig å forestille deg livet uten. En heis forenkler
dine daglige gjøremål, som støvsuging og vasking, men det åpner også hjemmet ditt
for alle du er glad i, uavhengig av alder og fysisk evne. I tillegg vil en heis fremtidssikre
hjemmet ditt for dine gyldne år, samtidig som det gir betydelig økt eiendomsverdi.
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ETERISK HEISDESIGN
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Arkitekter elsker glass på grunn av dens eteriske eleganse og unike evne
til å forbedre følelsen av lysstyrke og luftighet i ethvert rom. Heissjakten i
plattformen vår er tilgjengelig med glasspanel på alle 4 sider, slik at du får
det meste ut av det naturlige lyset og de vakre utsiktene i hjemmet ditt.

Alle glasselementer i Cibes heiser
leveres i laminerte høykvalitets og
temperert sikkerhetsglass, i samsvar
med europeiske standarder EN 14449
og EN 12150.

Sjakt og dører i Oxide 3, frontpanel (plattform) i Oxide 3,
bakpanel (plattform) i grå ull, rekkverk og øverste stolpe
i naturlig, anodisert aluminium, sikkerhetsgulv Forbo
Surestep Material Quartz Stone.
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INTUITIVT HEISDESIGN

Øverste sikkerhetskant

Nødstopp og alarm

Heisskjerm

DecoLegno®

Ergonomisk rekkverk

Innovative sikkerhetsfunksjoner
Mens de fleste plattformheiser har store og industrielle
knapper for nødstopp og heisalarm, har det innovative
designet til Cibes Air inkorporert disse viktige sikkerhetsfunksjonene på en mye mer elegant måte, i to innfelte
knapper plassert på toppen av plattformens bakpanel.
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Ergonomisk rekkverk
Rekkverket i Cibes Air har et unikt intuitivt design. Du trenger
bare plasserer hånden på destinasjonsknappen for å starte
og slipper opp trykket for å stoppe. Dette geniale designet
bruker ditt naturlige instinkt til å lene deg på rekkverket og
tilbyr deg og dine nærmeste en uanstrengt heistur.

Sikkerhetskanter
Den øverste sikkerhetskanten er plassert bak den
øverste stolpen på bakpanelet og vil stanse heisen
umiddelbart når du tar på den.
Sikkerhetskantene som rammer inn plattformgulvet,
stanser heisen ved den minste berøring. Tilgjengelig
i alle RAL- eller premiumfarger som et alternativ,
og mulig å utstyre med programmerbart LED-lys,
gulvets sikkerhetskanter utgjør en viktig del av det
generelle heisdesignet.

Heisskjerm
Heisskjermen er på 7” og har en stor etasje-indikator.
Skjermen er dekket av et semi-gjennomsiktig speilglass
for å skape et elegant og futuristisk utseende.

Sikkerhetskanter med LED-lys

Standard sikkerhetskant

HM01 Piombo Beige

HM07 Piombo Nero

DecoLegno®
Dette unike materialet har en matt, fløyelsaktig overflate,
som er myk å ta på. DecoLegno® er lett å rengjøre og
motstandsdyktig mot riper og fingeravtrykk, og er et
veldig slitesterkt materiale. Tilgjengelig for frontpanelet
på plattformen i hvit, svart eller beige farge.

HM00 Piombo Total White
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Sjakt og dører i Oxide 5, frontpanel (plattform)
i Oxide 5, bakpanel (plattform) i grå ull, rekkverk og
øverste stolpe i RAL 9005, tilpasset laminatgulv.

TRINNVIS GUIDE
TIL KJØP AV
HJEMMEHEIS

Utforsk behovene dine
Å vite hvordan du vil at heisen skal passe inn i hjemmet
og hverdagen er det første trinnet for å finne den perfekte
hjemmeheisen. Vi hjelper deg hvert steg på veien.
Profesjonell rådgivning
Du kan alltid bestille en gratis konsultasjon med din lokale
Cibes-forhandler, uten binding. Din lokale forhandler vil gi
deg råd om den beste heiskonfigurasjonen for ditt hjem og
kravene, og vil forbli ditt viktigste kontaktpunkt gjennom
heisprosjektet.
Design heisen din
Foretrekker du nøytrale, livlige eller dempede farger? Skal
heissjakten være av stål, glass eller en kombinasjon av
disse? Ønsker du at heisgulvet skal matche dine egne
gulv? Vi tilbyr deg full frihet til å lage et heisdesign som
passer inn i ditt hjem og din livsstil.
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Bestilling og tilbud
Din Cibes-forhandler vil gi deg et tilbud og heistegninger.
Prisen på heisen vil avhenge av ditt valg av plattformmodell,
heisdesign og antall etasjer. Så snart du har godkjent
heisspesifikasjonen og tegningene, vil din Cibes-forhandler
bestille heisen fra fabrikken vår.
Levering og installasjon
Din Cibes-forhandler tar seg av logistikken, du trenger bare
å avtale installasjonsdatoen. Alle heisene våre er produsert
i Sverige, og produksjonstiden er vanligvis mellom 6–8 uker.
Når heisen er levert rett utenfor døren vil heisinstallasjonen
bare ta noen få dager.
Cibes-forpliktelsen
Heisen din gjennomgår omfattende tester og
kvalitetskontroller før den forlater fabrikken vår og
kommer med produsentgaranti på 2 år. Våre strenge
miljøretningslinjer tar hensyn til heisenes livssyklus; fra
innkjøp og produksjon til energiforbruk og gjenvinning.

Sjakt og dører i RAL 7024, frontpanel (plattform) i DecoLegno®
HM07 Nero, bakpanel (plattform) i eik, rekkverk og øverste stolpe
i RAL 7024, tilpassede gulvfliser i betong.

TING Å VURDERE NÅR
DU KJØPER HEIS
En heis som passer livsstilen din
Når du bestemmer deg for å kjøpe en heis, er det viktig
å vurdere hvordan du vil bruke heisen i hverdagen din. Trenger
du heis for bare én person eller for flere personer? Trenger
heisen plass til rullestol eller vil den bare brukes for komfort?
Minimal oppussing
Uansett om du bor i en tosidig leilighet, rekkehus eller
frittliggende villa, er hjemmeheisen Cibes Air et godt valg
takket være den modulære, plassbesparende konstruksjonen.
Cibes Air leveres med en ferdig heissjakt og krever ingen
omfattende oppussing.
Finne den rette plassen
Den kompakte konstruksjonen og det store utvalget av
heisstørrelser gjør at Cibes Air kan integreres sømløst med de
fleste hjem. Denne hjemmeheisen passer inn i utrolig trange
og smale rom, som de små og ubrukte hjørnene i huset ditt
eller tomrommet i midten av trappen din.
Hold familien trygg
Du bør alltid sørge for at heisen du bestemmer deg for å kjøpe,
er i samsvar med dine nasjonale sikkerhetsforskrifter. Cibes
Air er et CE-merket produkt, sertifisert av Notified Body
Liftinstituut og i samsvar med alle relevante EU-standarder og
-sikkerhetskoder.
Lag ditt eget skreddersydde design
Få mest mulig ut av muligheten din til å forvandle heisen til en
vakker arkitektonisk konstruksjon. Cibes Air gir deg friheten
til å kombinere farger og materialer for å skape et design som
passer perfekt sammen med hjemmets dekorative stil og
arkitektur.
Bærekraftig teknologi
Cibes tar miljøansvar fra innkjøp til gjenvinning. Vårt valgfrie
drivsystem, Cibes EcoSilent, bærer energimerke A og
reduserer energiforbruket til hjemmeheisen din med 45 %,
noe som er en god investering for ditt hjem og for planeten.
Lydnivå og komfort
EcoSilent-drivsystemet gjør at heisen din kjører så jevnt og
stille at den smelter helt sammen med lydene fra hverdagen
din. Dette geniale drivsystemet er en must-have, hvis du vil gi
deg selv og familien et overlegent nivå av komfort.
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DESIGN HEISENS INNSIDE

CIBES AIR WOOD
Cibes Air Wood-designet er en sofistikert kombinasjon
av tre for bakpanelet og fløyelsglatt svart, hvitt eller beige
DecoLegno® for frontpanelet. For bakpanelet tilbyr lys
bambus eller blond eik deg valget mellom to forskjellige
tresorter med ulik karakter og korn som passer inn i den
dekorative stilen til de fleste moderne hjem.

CIBES AIR TEXTILE
Cibes Air Textile-designet er en leken kombinasjon av
design med naturstoff og elegant metall. Velg mellom
den varme luksusen av ull eller den strukturerte
elegansen av lin for bakpanelet på plattformen. Leveres
i hvit som standard, frontpanelet gir deg valget mellom
til nær 300 nyanser fra RAL-diagrammet og vår egen
premium fargesamling.

CIBES AIR METAL
Leveres med et svart bakpanel og et hvitt frontpanel
som standard, og Cibes Air Metal-design gir deg
muligheten til å lage din egen unike fargekombinasjon
fra nærmere 300 nyanser av RAL-diagrammet og vår
premium fargesamling. Enten du foretrekker monokrom
harmoni eller livlige fargekombinasjoner, er dette
designet et godt valg.

22

CIBES AIR ALTERNATIVER
VARM WOOD
Cibes Air Wood tilbyr deg valget mellom blond
eik eller honningfarget bambus, to elegante
tresorter med ulik karakter og korn.

Frontpanelet har en skjerm på 7” med nivåindikator,
dekket av et elegant speilglass.
Andre plattformalternativer inkluderer:
•	Rekkverk og sikkerhetskanter i alle RAL- eller
premiumfarger.
• Frontpanel i alle RAL- eller premiumfarger.
•	Valget mellom 10 ulike sikkerhetsetasjer, eller
muligheten for å montere dine egne fliser eller
tre-laminatgulv.*

EIK

BAMBUS

MYK TEXTILE
Dekk til plattformens bakpanel med elegant,
lyseblå lin eller varm, grå ull for å gi heisen din
et mykt og sofistikert utseende.

Frontpanelet har en skjerm på 7” med nivåindikator,
dekket av et elegant speilglass.
Andre plattformalternativer inkluderer:
•	Rekkverk og sikkerhetskanter i alle RAL- eller
premiumfarger.
•	Frontpanel i DecoLegno® eller i alle RAL- eller
premiumfarger.
•	Valget mellom 10 ulike sikkerhetsetasjer, eller
muligheten for å montere dine egne fliser eller
tre-laminatgulv.*

LIN

ULL

STILIG METALL
Vårt metalldesignkonsept gir deg et veldig rent
og tidløst utseende samt nesten uendelig designmuligheter når det gjelder fargekombinasjoner.

RAL 9005

RAL 9016

Frontpanelet har en skjerm på 7” med nivåindikator,
dekket av et elegant speilglass.
Andre plattformalternativer inkluderer:
•	Rekkverk og sikkerhetskanter i alle RAL- eller
premiumfarger.
•	Frontpanel i DecoLegno® eller i alle RAL- eller
premiumfarger.
•	Valget mellom 10 ulike sikkerhetsetasjer, eller
muligheten for å montere dine egne fliser eller
tre-laminatgulv.*
*	Når plattformen er forberedt for fliser/laminat, trenger heisen
en 70 mm grop. Fliser/laminat kan være maksimalt 20 mm
tykk.
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SKREDDERSY HJEMMEHEISEN DIN
FARGER

Cibes Air gir deg frihet til å kombinere ulike farger og materialer for
å lage ditt eget skreddersydde design.

RAL 9016

RAL 9006

RAL 7016

Amethyst 2

RAL 9005

Quartz 2

Azurite 4

January 4

White Pearl BD

Anodic Gold

GULVALTERNATIVER

Altro Contrax
Nearly Black

Surestep - Wood
Natural Oak 18942

Surestep - Wood
Rustic Oak 18972

Surestep
Star Snow 178082

Surestep
Black Seagrass 18572

Surestep
Grey Seagrass 18562

Safestep
Aqua Taupe 180232

Surestep
Original Umber 171262

Surestep
Pepper 171562

Surestep 
Quartz Stone 17512

Heisegulvet leveres i mørkegrått, sklisikker PVC som standard, men vi tilbyr et bredt spekter av forskjellige gulvstiler.
Velg fra våre standard gulvmaterialer som treverk eller stein. Eller tilpass ditt eget gulv med laminat eller fliser.

SJAKT OG DØRER I GLASS

Clear glass
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Arctic Snow

Polar White

Light Fume Brown

Light Fume Grey

Dark Fume Brown

LAG DITT UNIKE DESIGN
TRE

Forbedre hjemmets skjønnhet ved å kombinere forskjellige farger
og teksturer med favorittkornet ditt.

Sjakt: Pulverlakkert i RAL 5014, tonet glass
Bakpanel: Eik Frontpanel: Pulverlakkert i RAL
5014 Rekkverk og øverste sikkerhetskant:
Natureloksert aluminium Gulv: Gulv i tilpasset
trelaminat.

TEKSTIL

Sjakt: Pulverlakkert i RAL 9016, gjennomsiktig
glass Bakpanel: Eik Frontpanel: Hvit Black
DecoLegno Piombo HM00 Rekkverk og topp
sikkerhetskant: Pulverlakkert i RAL 9016 Gulv:
Tilpassede fliser.

Kombiner de rike teksturene av ull og lin med forskjellige farger for
å gi mykhet og eleganse til interiøret ditt.

Sjakt: Stålpaneler pulverlakkert i RAL 1019
Bakpanel: Lyseblå lin Frontpanel: Pulverlakkert
i RAL 1019 Rekkverk og øverste sikkerhetskant:
Natureloksert aluminium Gulv: Gulv i tilpasset
trelaminat.

METALL

Sjakt: Pulverlakkert i Alesta Amethyst 2,
tonet glass Bakpanel: Frontpanel i bambus:
Svart DecoLegno Piombo HM07 Rekkverk
og øverste sikkerhetskant: Natureloksert
aluminium Gulv: Tilpassede fliser.

Sjakt: Pulverlakkert i Roman Gold,
gjennomsiktig glass Bakpanel: Grå ull
Frontpanel: Pulverlakkert i Roman Gold
Rekkverk og øverste sikkerhetskant:
Natureloksert aluminium Gulv: Standardgulv
Altro Contrax, svart.

Sjakt: Pulverlakkert i RAL 8022, gjennomsiktig
glass Bakpanel: Grå ull Frontpanel:
Pulverlakkert i RAL 6020 Rekkverk og øverste
sikkerhetskant: Pulverlakkert i RAL 9005 Gulv:
Surestep Material Black Seagrass.

Bland og match forskjellige farger for god kontrast, eller bruk et
monokromt heisdesign for å skape ro og harmoni.

Sjakt: Standard hvite stålpaneler Bakpanel:
Pulverlakkert i RAL 9016 Frontpanel:
Pulverlakkert i RAL 9005 Rekkverk og øverste
sikkerhetskant: Naturlig eloksert aluminium
Gulv: Standardgulv Altro Contrax, svart.

Sjakt: Naturlig eloksert aluminium,
gjennomsiktig glass Bakpanel: Pulverlakkert
i RAL 9016 Frontpanel: Pulverlakkert i RAL
7004 Rekkverk og øverste sikkerhetskant:
Naturlig eloksert aluminium Gulv: Surestep
Material Quartz Stone

Sjakt: Pulverlakkert i RAL 7021, gjennomsiktig
glass Bakpanel: Pulverlakkert i RAL 7021
Frontpanel: Pulverlakkert i RAL 7021 Rekkverk
og øverste sikkerhetskant: Pulverlakkert i RAL
7021 Gulv: Surestep Material Grey Seagrass.
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CIBES AIR®
Mens vanlige heiser tar uker
å installere og krever store
byggearbeider, kan Cibes Air
installeres i løpet av få dager og
krever bare minimal oppussing.
Hemmeligheten er vårt
plassbesparende, modulære konsept,
som reduserer den strukturelle
innvirkningen på hjemmet ditt og
minimerer avbrudd i ditt daglige liv.

Modulær heissjakt
Ingen behov for mursjakt, en ferdig
heissjakt av glass eller stålpaneler er
alltid inkludert.

Redusert topphøyde
Topphøyden på 2250 mm passer
godt under de fleste tak.

Energisparende LED-teknologi
Taket og plattformen er opplyst av
holdbare og energibesparende LED-lys.

Skruedrevet system
Pålitelig 100 % elektrisk skruedrevet
system, ingen hydraulikk.

Redusert heisgrop
Heisen kan installeres med 0 mm
grop eller med en grunne grop på bare
50–70 mm.*

Ingen maskinrom
Maskineriet passer inn i sjakten, uten
behov for et eget maskinrom.

Tilpasningsdyktig plattformdesign
Tilpasningsdyktig plattformdesign,
tilgjengelig i en rekke materialer og
farger.

STANDARDER OG SERTIFIKATER
Sertifikattype
Grønt merke / energisertifikat:
A med EcoSilent-driver
B med standarddriver
I henhold til VDI 4707

*70 mm hvis heisgulv med fliser/laminat

ECOSILENT-DRIVSYSTEM (ALTERNATIV)

DRIVENHET
For å sikre stille og energieffektiv
drift har EcoSilent-drivenheten
en spesiell motor samt tilpasset
girkasse og bremser.
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LØFTESKRUE
Løfteskruen har 3 ganger
høyere stigning og jevne
skrueledd for jevn, komfortabel
og praktisk talt lydløs kjøring.

LØPEHJUL
Unike løpehjul fungerer som
grensesnitt mellom føringene og
plattformen. Løpehjul reduserer
friksjon med 90 %.

LYDISOLERING
Drivenheten er lukket i et
elegant, lydisolert metallhus,
designet for å redusere støy
og dekke drivenheten.

TEKNISK INFORMASJON
LED-LYS
Energibesparende og holdbar akselbelysning

PLATTFORMSTØRRELSE OG MERKELAST
CIBES AIR PLATFORMHEIS - LAV BAK 1250 MM

LÅSESYSTEMER
Vi tilbyr ulike låsesystemer for heisen din.

Plattformstørrelse,
mm (bxd)

Merkelastd

800 x 830

300 kg, 3 personer

1000 x 830

300 kg, 3 personer

1000 x 930

300 kg, 3 personer

1100 x 930

300 kg, 3 personer

800 x 1217

400-500 kg, 4-5 personer

900 x 1467

400-500 kg, 4-5 personer

1000 x 1267

400-500 kg, 4-5 personer

1000 x 1367

400-500 kg, 4-5 personer

1000 x 1467

400-500 kg, 4-5 personer

1100 x 1467

400-500 kg, 4-5 personer

1100 x 1597

400-500 kg, 4-5 personer

TEKNISK SPESIFIKASJON

DØRALTERNATIVER
Stål, aluminium eller brannklassifisert.

A20 (EI60G)

AL5

AL6

HEISKNAPPER

Heisknapp. Hvit,
grå eller svart
ansiktsplate.

Berøringsskjermheisknapp.
Integrert
indikator for
etasjer.

Heisknapp.
Ekstern
RFID-etikettleser heisknapp.
for automatisk
låsing.

Heisplassering

Innendørs

Merkelast

300–500 kg

Nominell hastighet

0,15 m / s

Maks. Reise

13 m

Maks. antall stopp

6

Topphøyde

2250/1300 mm

Høyde på plattform bak

1250 mm

Heisgrop

0/50/70 mm*

Heissjakt

Modulær heissjakt i stål eller glass

Dører

Enkelt hengslet

Dørmodeller

 tåldører, ståldører, aluminium-dører,
S
brannklassifiserte dører **

Dørklar åpning ståldører (bxh)

900 x 2000 mm ***

Dørklar åpning stålport (bxh)

900 x 1300 mm ***

Dørklar åpning
aluminiumdører (bxh)

900 x 2070 mm***

Dørklar åpning
brannklassifiserte dører
(bxh)

900 x 2000 mm***

Drivsystem

Skrue og mutter, med sikkerhetsmutter

Kontrollsystem

Mikro-datamaskinbasert

Strømforsyning

3 x 400 VAC 50/60 Hz 16 A (standard),
1 x 230 VAC eller 3 x 230 VAC
(alternativ)

Motoreffekt

2,2 kW

Produsert i

Sverige

TILGANGSKONFIGURASJONER
* 70 mm heisgrop, hvis plattformen er klargjort for fliser / laminat.
** Dører er brannklassifisert som EI60 i henhold til EN 81-58. Brannklassifiserte
dører må kombineres med en stedbygd aksel med tilsvarende eller høyere brannklassifisering, avhengig av lokale forskrifter.
*** Standard dørklar åpning for plattformbredde 1000–1100 mm.

Én inngang (2 stopp)

Tilstøtende (2 stopp)

Gjennomgang (3 stopp)
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CIBES LIFT GROUP
BRINGER FOLK SAMMEN
Cibes Lift Group ble grunnlagt i 1947 og er en verdensledende produsent av
plass-besparende, modulære heiser. Svensk ingeniørkunst av høy kvalitet
og flott skandinavisk design er hemmelighetene bak vår suksess. Alle heiser
produseres i vår fabrikk i Sverige og distribueres til mer enn 50 land via et
nettverk av 200 sertifiserte forhandlere.
Alle Cibes heismodeller bærer CE-merket og gjennomgår omfattende tester og kvalitetskontroller før de forlater
fabrikken. Våre heiser er sertifiserte produkter som oppfyller europeiske kvalitetsstandarder, maskindirektiv
2006/42/EF og EN 81-41. Denne produktinformasjonen er generell, og vi forbeholder oss retten til å endre
produktdesign og spesifikasjoner. Avvik i fargegjengivelse kan forekomme. For kritisk fargematch anbefaler vi
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www.cibeslift.no

info@cibeslift.no

