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Med vår lange erfaring på
vedlikehold av heiser har vi i
Heisplan herved gleden av å
introdusere vårt tilpassede
vedlikeholdsprogram.
Vi har som målsetting å bli Den
vedlikeholdspartner du helst vil ha.
Dette skal vi oppnå gjennom
kunnskap, service og pålitelighet.
Vi skal være delaktig i å gi
trygghet til eiere og brukere av
heiser og rulletrapper.

I henhold til Plan og
Bygningsloven er eiere av
alle typer bygninger
pålagt å ha vedlikehold av
alle installerte produkter
for personbefordring
(TEK 10), så dette kommer
man ikke unna.
Men, det er ikke dette man
bør fokusere på under
vurderinger av
vedlikeholdspartner for
sine produkter.
Det som er svært viktig er
at den som utfører
arbeidet har struktur og

kompetanse til å gi
produktet jevn stabilitet
og en jevn driftstid - uten
unødige stopp.
Ett strukturert, jevnt og
korrekt vedlikehold vil
minimere driftsstans, og i
tillegg redusere slitasjen
av produktet.
Det er derfor svært viktig
med tanke på
totaløkonomi over den
forventede levetiden til
produktet, at det blir
ivaretatt og passet opp på
riktig måte hele tiden.

Vår erfaring:
Du vil kanskje
tenke at Heisplan
As er ett ungt
selskap, stiftet i
2008 som vI er.

Men vi har gjennom lang
fartstid i bransjen bygd oss en
solid bakgrunn og en like solid
erfaring. Noe som igjen tilsier
en allsidighet som vil sikre
våre kunder topp kvalitet på
utførte tjenester.

Vi våger å påstå at vi er akkurat den

www.heisplan.no

servicepartner du trenger for akkurat
din heis eller rulletrapp.

Ålesund / Trondheim:
Postboks 6551 – Hatlane
6024 Ålesund
Oslo / Stavanger / Bergen:
Hadelandsveien 835
1482 Nittedal

Tlf: 95 17 17 00
e-post:
post@heisplan.no

Hva vi vil tilby:
-Vedlikehold / service
og reparasjonsarbeid
på heiser og
rulletrapper.
-24 timers vakt med
kort responstid hele
døgnet.
-Overvåkingssentral
for lovpålagt
kontroll av
nødtelefoner og
telelinjer i heiser.
-Nødvendige delelager
til akkurat ditt
produkt, og ellers
skaffe alt av
nødvendige deler på
kort varsel.

prøv oss, for å se at
vi holder ord når vi
lover deg en fin
opptur med akkurat
DIN heis eller
rulletrapp.
Ta derfor gjerne
kontakt for
uforpliktende og
gratis befaring av
dine heiser eller
rulletrapper, og vi
vil sammen med deg
sette sammen ett
vedlikeholdsprogram
etter akkurat dine
behov.
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