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CIBES LIFT GROUP tilbyr skreddersydde heisløsninger for det private, kommersielle og offentlige, 

basert på vårt velprøvde modulkonsept som har minimal strukturell innvirkning på din bygning.

CIBES C1 PURE er vårt siste heiskonsept som leveres med enda større utvalg og designalternativer 

– alt for å sikre at heisen din kan tilpasses for å dekke dine behov fullt ut og smelte sammen  

med bygningen din.
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FOR BOLIG, KOMMERSIELLE- OG  
OFFENTLIGE BYGNINGER



5

Cibes C1 Pure tilpasser seg kravene til bygningen din, ikke motsatt. 

Det store utvalget av farger, materialer og funksjoner gjør det mulig 

for C1 Pure å tilpasse seg dine behov og interiørdesign



6

Cibes Pure er vårt siste heiskonsept som kommer med et enda større utvalg av  

designalternativer. Heisen din kan enkelt tilpasses med forskjellige overflater, finish og  

fargevalg for å matche ethvert miljø.

SØMLØS INTEGRERING
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Cibes C1 Pure er en flott heisløsning for  

eksisterende bygninger. Det plassbesparende, 

modulbaserte konseptet fører til en eksepsjonelt 

enkel installasjon som krever minimale bygnings

tekniske endringer.
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Det tidløse designet til C1 Pure tilpasser seg til bygningen din. Det store utvalget av farger, 

materialer og kabinkonstruksjoner, gjør at C1 Pure kan smelte perfekt sammen med interiør

designet i ethvert offentlig eller næringsbygg såvel som i din private bolig.
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GULV
Standard gulvbelegg  Altro Walkway   
Klassifisert A+ i ”Green Guide” og har 

sklimotstand R10. Svart 100% ftalatfri vinlyl.

KABINVEGGER
Eikematerialer fortsetter å være en trend og 
det har det vært en stund. Nevada Oak er 
tilgjengelig som opsjon for kabinveggene.

GULV
Cibes tilbyr en rekke alternativer for gulv og 

gulvbelegg, med utvalgte mønstre som Forbo 
Surestep Material Black Seagrass 18572.

KABINVEGGER
Blonde Wood får rommet til å se lyst og 
sofistikert ut, på en veldig skandinavisk 

måte.

GULV
Alle gulv inneholder resirkulert materiale. De 

slitestreke og antiskli behandlede overflatene 
er passende for publikumsbygninger. 

HIT-KNAPP
Elegante og brukervennlige touchskjem 
tablå er tilgjengelig på dører og innvendig 

i kabinen.
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Glass tilfører eterisk eleganse og bringer naturlig lys inn i rommet.  

Sjakten, dører og selve kabinen til C1 Pure er tilgjengelig i glasset utførelse.
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VERDIØKNING AV 
HJEMMET DITT

Cibes C1 Pure tilbyr deg den perfekte hjemmeheisen, 

som integreres sømløst, tilfører skjønnhet, komfort 

og eiendomsverdi. De rene linjene og det moderne 

utseende til heisen smelter sammen med interiør

design i ethvert hjem.
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Cibes C1 Pure gir deg friheten til å skape en skreddersydd heisløsning i perfekt samsvar med din 

bygning. Bland forskjellige farger og materialer for å skape et virkelig unikt uttrykk, eller fokuser 

på bare én farge for å oppnå et enhetlig utseende.
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GULV
Gulvet er et viktig designelement i heisene 
våre, Cibes C1 Pure kan utstyres med fliser 

eller laminat  etter ditt ønske!

KABINVEGGER
Børstet Argent er et metalllaminat med et 
rustfritt utseende. Et godt valg for deg som 

ønsker et tidløst heisdesign og uttrykk.

GULV
Forbo Surestep Wood Rustic Oak 18972 

skaper fin kontrast til våre forskjellige 
kabinfarger. Du kan også kombinere gulvet 

med et matchende eikemønster på 
kabinens vegger. 

KABINVEGGER
Black Woodlaminatet er et dristig og 
elegant valg, som vil gi en mystisk og 

dramatisk følelse i ethvert rom.

GULV
Legg til ditt personlige preg  vi leverer 

kabinen uten gulvbelegg. Du velger 
gulvtype etter eget ønske.

KABINVEGGER
”Oyster Grey”, en av våre enklere løsninger 

for farget laminat. En lett men sofistikert 
fargetone som passer sammen med de 

fleste interiører. 
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CIBES C1 PURE DESIGNALTERNATIV 
Vårt brede utvalg av farger, materialer og kabinfunksjoner gjør  

det enkelt å sy sammen et virkelig unikt heisdesign. Oppdag vårt 

komplette utvalg og designalternativer på www.cibeslift.no.

VIS FREM 
DIN UNIKE 
STIL
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C1 Pure gir deg friheten til å designe heisen fra 

drømmene dine. Ser du etter inspirasjon til å få  

deg igang? Besøk vår hjemmeside og last ned  

vår fargeguide: ”Color Me Happy”.



16

LØFT DIN  
LIVSSTIL



Cibes offers you perfect home lift solutions. Our readymade lift concept and compact footprint 

have minimal structural impact on your home.  Ed mo quisqui atus rerum res samusciatur reperit, 

conem et mosse dolorem aut voluptati doluptium ressit, 
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ENKEL OG RASK  
INSTALLASJON 
 
Installasjon av en konvensjonell heis tar flere 

uker og krever omfattende bygningsmessige 

tilpassninger. Å installaere en Cibes C1 Pure 

tar bare noen få dager og har svært liten 

innvirkning på bygningen din.

Alle våre montører rundt om i verden er 

sertifisert til å installere heisene våre og vil gi 

deg og heisen god service etter dine behov.
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Cibes C1 Pure er utformet i henhold til Europeisk 

sikkerhetsstandarder og er en svært brukervennlig 

heisløsning. Egner seg også godt for offentlige 

virksomheter som skoler, museer og helsestasjoner. 

Tilpasninger for offentlige og publikums bygninger 

inkluderer blant annet knapper med blindeskrift.

DEN IDEELLE 
LØSNINGEN 
FOR TILGJEN-
GELIGHET I 
PUBLIKUMS-
BYGNINGER
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PENT DESIGN  
PÅ INN- OG  
UTSIDEN

Det er det smarte modulære konseptet, det intelli

gente kontrollsystemet og det unike drivsystemet  

som gjør Cibes C1 Pure svært enkel å integrere i  

bygninger og hverdag. 

For mer informasjon vennligst se www.cibeslift.no.
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KLASSISK KONTROLLPANEL - Det klassiske kontroll

panelet er utstyrt med taktil og opplyste trykknapper,  

i samsvar med Europeisk Standard EN 8170. Kontroll

panelet kan leveres med opptil 300 farger eller i 

børstet rustfritt stål.

DØRER - Teleskopdørene er tilgjengelige i stål eller 

glass. Begge dørmodellene er tilgjengelig med opptil 

300 farger. I tillegg kan ståldørene leveres med EI60 

brannklassifisering eller med en rustfri finish.

KLASSISK HIT-KNAPP - Den klassiske trykknappen er 

taktil og er utstyrt med bakgrunnslys, i samsvar med 

Europeisk Standard EN 8170. Knappen er tilgjengelig 

med hvit, grå eller sort ramme. 

STOLTAK MED LED-BELYSNING - Taket som har 

programmerbare og energibesparende LEDlys er 

tilgjengelig i opptil 300 forskjellige farger.
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KONTROLLPANEL MED BERØRINGSSKJERM* - Det 

moderne designet på dette kontrollpanelet inkluderer 

en brukervennlig og svært lydhør berøringsskjerm, 

samt integrert digital etasjeviser.

TAK MED LYSSPREDNING - Det hvite, frostede taket 

som fungerer som lysspredningsplate er opplyst av 

progammerbare og energibesparende LEDlys.

HIT-KNAPP PÅ BERØRINGSSKJERM - Brukervennlig 

og svært responsiv berøringsskjerm med HITknapp og 

integrert etasjeviser.

 

SPEIL - Kabinen kan leveres med speil i hele stolens 

høyde på motsatt side av heisdøren.

*Kontrollpanel med berøringsskjerm er bare anbefalt for heiser 

som monteres i bygninger med lav risiko for hærverk.
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Alle Cibes modeller bærer CEmerking og gjennomgår omfattende testing og kvalitetskontroll før de forlater vår fabrikk. Våre heiser er sertifiserte i samsvar med Europeisk Sikkerhetsstandarder; 

Maskin Direktivet 2006/42/EC og gjeldende deler av Europeiske Standarder EN 8141 og EN 8170. Merkevaren Cibes er eid av Cibes Lift Group AB.

Vegger: Hvit standardlaminat.  
Profiler: sort. Kontrollpanel: sort. 
Tak med LEDlys: RAL 9016.

Vegglaminat: Oyster grå, speil i full 
høyde, profiler i matchende farge: RAL 
1015. Kontrollpanel: Berøringsskjerm i 
sort. Tak med lysspredningsplate.

Vegger: glass og laminat: 
Magnolia. Sorte profiler. 
Kontrollpanel: Berøringsskjerm i 
sort. Tak med lysspredningsplate.

Vegger: hvit laminat, gjennomgang 
med hvite dører og matchende 
profiler. Kontrollpanel: sort berørings
skjerm. Tak med lysspredningsplate. 

Vegger: Børstet Argentlaminat, 
og speil i full høyde. Kontroll
panel: RAL 9006. Tak med 
LEDlys: RAL 9006.

Vegger: glass, speil i full høyde 
og laminat: Otter. Sorte profiler. 
Kontrollpanel: Berøringsskjerm i 
sort. Tak med lysspredningsplate.

Vegger: glass, speil i full høyde og 
laminat: Polar Aland Pine. Sorte 
profiler. Kontrollpanel: Berørings skjerm 
i sort. Tak med lysspredningplate.

Vegger: glass, gjennomgang med 
glassdører. Fontana laminat, sorte 
profiler. Kontrollpanel: sort berørings
skjerm. Tak med lysspredningsplate.

Vegger: Folkstone laminat, matchende 
profiler i RAL 830. Gjennomgang med 
hvit dør. Kontrollpanel: rustfritt stål.  
Tak med LEDlys: RAL 830.

Vegger: glass, glass, og laminat: 
Terril. Sorte profiler. Kontrollpa
nel: Berøringsskjerm i sort. Tak 
med lysspredningsplate.

Vegger: glass, speil i full høyde og 
laminat: Nevada Oak. Sorte profiler. 
Kontrollpanel: Berøringsskjerm. Tak med 
lysspredningsplate. Gulv: Rustic Oak.

Vegger: glass, gjennomgang med 
glassdører. Børstet Argent laminat, 
sorte profiler. Kontrollpanel: rustfritt 
stål. Tak med lysspredningsplate,

Vegger: Folkstone laminat, sorte 
profiler. Kontrollpanel: lakkert sort. 
Tak med LEDlys: lakkert hvitt.

Vegger: glass, speil i full høyde og 
laminat: Just Rose. Matchende 
lakkerte profiler og kontrollpanel:  
RAL 490. Tak med lysspredningsplate.

Vegger: glass, speil i full høyde og 
laminat: Black Wood. Sorte profiler. 
Kontrollpanel: berøringsskjerm. Tak 
med lysspredningsplate.

Vegger: børstet Argent laminat, 
sorte profiler. Kontrollpanel: sort 
berøringsskjerm. Tak med 
lysspredningsplate.
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Fontana
F1850

Folkstone
F7927

Magnolia  
F1534

Pure White 
Standard

Oyster Grey  
F7929

Brushed Argent 
M5311

Otter  
F3202

Terril  
F2297

Just rose  
F8858

Arctic Blue  
F5493

Polar Aland Pine 
H3433 ST22

Nevada Oak  
F8588

Black Wood
U999 ST12

Surestep  
Grey Seagrass 18562

Safestep  
Aqua Taupe 180232

Surestep  
Original Umber 171262

Surestep  
Pepper 171562

Surestep   
Quartz Stone 17512

Surestep  Wood  
Rustic Oak 18972

Surestep  
Star Snow 178082

Altro Contrax 
Nearly Black

Surestep  
Black Seagrass 18572

Surestep  Wood  
Natural Oak 18942

Light Fume Brown Light Fume Grey Dark Fume BrownArctic Snow Polar White

LAMINAT FOR KABINVEGGER

TILPASS HEISEN TIL DINE ØNSKER OG BEHOV

ALTERNATIVER FOR GULVBELEGG

For flere produktdetaljer og informasjon om vårt produkt og de tilvalg som er mulig, kontakt Cibes Lift Group AB. Denne produktinformasjonen er generell og vi reserverer  
retten til å endre produktdesign og spesifikasjoner. Mindre avvik i fargegjengivelse kan forekomme. © Cibes Lift Group AB.

ALTERNATIVER FOR GLASS I SJAKT

Oppdag vårt brede utvalg av farger, materialer og gulvbelegg. For mer informasjon se vår hjemmeside: www.cibeslift.no

Clear glass
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Grunnlagt i 1947, Cibes Lift Group er en verdensledende produsent av plassbesparende,  

modulære heiser. Svensk kvalitet og flott Skandinavisk design er hemmeligheten bak suksessen. 

Alle heiser produseres på vår fabrikk i Sverige og blir distribuert til mer enn 50 land  

via et nettverk av 200 sertifiserte forhandlere.

CIBES LIFT GROUP
BRINGING PEOPLE TOGETHER
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www.cibeslift.com   info@cibeslift.com




