
HILJAINEN 
VALLANKUMOUS



Hiljainen vallankumous
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Meluisassa ja jatkuvasti muuttuvassa 
maailmassa luonnon seesteisyys on ja 

pysyy
 
Me Cibes Lift Groupilla keskitymme sinuun ja kaikkiin elämäsi osa-alueisiin.  Luomme 
tilaa tarpeillesi, suuremmille visioille, ihmisille ja ympäristölle. Viimeisin innovaatiom-
me on vallankumous ruuvihisseille. Hiljainen vallankumous. Kutsumme tätä EcoSilen-

tiksi.
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Täydelliset kotihissit.
Helppo integroida, helppo nauttia

Cibes tarjoaa täydelliset kotihissiratkaisut. Valmiilla, kompakteilla hissikonsepteil-
lamme on minimaalinen rakenteellinen vaikutus. EcoSilent-järjestelmän avulla saat 

hiljaisemman ja energiatehokkaamman hissin.
 

 Täydellinen hissi kotiisi ja planeetalle.
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Kimalainen – 55 dB

Hiljainen toiminta ja 
loistava käyttökokemus

Haluamme, että voit nauttia hissisi tuomasta mukavuudesta sekä päivällä että 
yöllä ilman, että herätät perheesi. Haimme inspiraatiota Ruotsin luonnon se-
esteisyydestä kehittääksemme sinulle ja rakkaimmillesi tasaisen ja hiljaisen 

kyydin. Tulos on käytännöllisesti katsoen äänetön.
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Pölynimuri – 70 dB
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Kahvinkeitin – 60 dB

Hiljainen makuuhuone – 30 dB

Juokseva vesihana – 85 dB

Tiskikone – 55 dB

Normaali keskustelu – 60 dB

Cibes EcoSilent – 40 dB



Välitämme sinusta ja planeetastamme 
 

Suunnittelemme hissejä ihmisten ja ympäristön ehdoilla. EcoSi-
lent on maailman hiljaisin ja energiatehokkain ruuvihissi. 
   Innovatiivisella järjestelmällä varustettu hissi on A-energia–
luokiteltu ja kuluttaa 45 prosenttia vähemmän energiaa kuin 
tavallinen hissi. Se edistää kestävää elämäntapaa auttamalla 
sinua vähentämään ekologista jalanjälkeä.
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EcoSilent.  
Koska kestävyys on  

kaunista
- Energiatehokas

- Käytännössä äänetön
- Tyylikäs muotoilu
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Sopusoinnussa modernin arkkitehtuurin 
kanssa

Kaupungistuneessa ja jatkuvasti yhteydessä olevassa yhteiskunnassamme melu 
on kaikkialla. Siksi yhä useammat arkkitehdit lisäävät hiljaisia tiloja rakennuksiinsa. 

EcoSilent sopii tähän logiikkaan.
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Suunnittelijan opas 
EcoSilentiin

Tervetuloa suunnitteluosastolle. Ajaton kauneus, 
älykkäät toiminnat ja laadukas 
tekniikka ovat menestyksemme salaisuuksia. 
Tämä on skandinaavista muotoilua parhaimmil-
laan.

Ilmeitä laatikosta 
ja sen ulkopuolelta

Avullamme voit suunnitella hissin lattiasta kattoon. 
Luo oma tyylisi käyttämällä laatikosta löytyviä ide-
oita tai suuntaamalla sen ulkopuolelle. Anna hissille 
oma ilme.



Värit Anna hissin parantaa sisustustasi valitsemalla jännittävät 
kontrastivärit ja -materiaalit. Vaitse haluamasi RAL-väri tai 
käytä eksklusiivista kokoelmaamme. 

Värit, lattiat ja lasi 
 Valitse suosikkisi kokoelmis-

tamme

Lattiat Hissin lattiaksi toimitetaan vakiona liukumatonta tumman-
harmaata PVC:tä, mutta tarjoamme kattavan valikoiman 
eri lattiatyylejä. Mukauta oma lattiasi laminaatilla tai 
kaakeleilla.

Lasin sävyt

13

Surestep-kivi – Kiveä muistuttava malli  

Safestep R11- 
Norsu 174952 

Safestep R11- 
Umbra 174262 

Surestep-puu – näyttää luonnolliselta puulta
Luonnontammi 18942

Antrasiitti graniitti 17072

Tavallinen musta lattia
Altro Walkway

Safestep R11
Pippuri 171562

Maalaistyylinen tammi 18932

Valkoinen graniitti 17092

Musta kudottu lattiamatto Harmaa meriheinä 18562

Kevyt savu ruskea Kevyt savu harmaa Tumma savu ruskea

Kirkas lasi Arktinen lumi Polarvalkoinen

RAL 9006 (STD)
VALKOINEN ALU-

MIINI

RAL 9016 (STD)
VALKOINEN

RAL 7016
ANTRASIITTI/HAR-

MAA

KVARTSI 1
AE03411122820

ROOMALAINEN 
PRONSSI
PMB-4811 

ROOMALAINEN 
KULTA

UMB-1638 

SUPER-HOPEA
PCB-5517 

HOPEA KUVIO
PTB-6461

HIILIKUVIO, PTB-7109 ANODINEN 
KULTA

AE20108000320

VINTAGE-KVARTSI 2
AE03411122920

ANODINEN 
PRONSSI

AE20108000320

AMETYYTTI 2
AE03213111220

VALKOINEN 
HELMI 

AE30109207221

ASURIITTI 4
AE03215113920

TAMMIKUU 4
AE03217049420
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Sekoita värit 
ja materiaalit

Voit helposti muuntaa hissin kauniiksi, arkkiteh-
toniseksi osaksi rakennusta. Hanki inspiraatiota 
suunnitteluesimerkeistämme tai luo oma hissin 

design sekoittamalla eri värejä ja materiaaleja.

Teräspaneeli. RAL 9016,   
Tavallinen musta lattia.

Teräspaneeli. RAL 9016, 
Alusta: RAL 9006 Tavallinen musta lattia.

Teräspaneeli. RAL 9006   
Tavallinen musta lattia.

Teräspaneeli. Anodinen pronssi, 
Surestep-lattia, punapippuri.

Teräspaneeli. Anodinen kulta,  
Surestep-lattia, tammipuu.

Teräspaneeli. RAL7021, Alusta:  
Anodinen kulta. Surestep-lattia, tammipuu.

Kirkas lasikuilu. RAL 9016,   
Safestep harmaa lattia.

Kirkas lasikuilu. RAL 9006, 
Alusta: RAL 9006 Tavallinen musta lattia.

Sävytetty lasikuilu. RAL 9006 STD 
Tavallinen musta lattia.  

Kirkas lasikuilu. RAL 3013, 
Safestep harmaa lattia.

Kirkas lasikuilu. RAL 6013, 
Tavallinen musta lattia.

Kirkas lasikuilu. RAL7021, 
Surestep-lattia, tammipuu.



Hiljaista ja 
kestävää teknologiaa

Johderullat
Johderullat vähentävät kitkavoi-
maa 90 %, eivätkä ne tarvitse 

voitelua.

Nostokoneisto
Uusi nostokoneisto on täysin 

uudistettu hiljaista ja energiateho-
kasta toimintaa varten.

.

SilentBox
Nostokoneisto on sijoitettu 

tyylikkääseen, äänieristettyyn 
metallikoteloon, jonka tarkoitus 
on peittää koneisto ja poistaa

korkeataajuuksinen melu.

Nostoruuvi
Nostoruuvin kierrejako on kolme 

kertaa korkeampi (36 mm) ja 
uudet ruuvin nivelet ovat niin 

sileitä, ettet edes huomaa niitä 
matkasi aikana.  
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Kaikilla Cibes-hissimalleilla on CE-merkintä, ja ne läpäisevät tarkat testaukset ja laaduntarkastukset ennen kuin ne lähtevät tehtaalta. Hissit ovat sertifioituja tuotteita, jotka täyttävät eurooppalaiset laatustandardit, 
konedirektiivi 2006/42/EY ja EN 81-41. Tuotetiedot ovat yleistä tietoa ja pidätämme oikeuden muuttaa tuotteen suunnittelua ja teknisiä tietoja. Vähäisiä poikkeamia värintoistossa voi esiintyä. 

Innovatiivisella järjestelmällä varustettu hissi on A-energialuokiteltu ja kuluttaa 45 prosenttia vähemmän energiaa kuin tavallinen hissi. Energiankulutusarvio perustuu kahden kerroksen väliseen hissiin 3,6 metrin matkalla, jossa on 
EcoSilent-järjestelmä ja jota käytetään 20 kertaa päivässä. 
 Energialuokitus VDI 4707 osa 1: 2009 mukaan. Testit suoritti Liftinstituut B.V. www.liftinstituut.com.
Desibelit mitattiin kahden metrin päästä hissistä vakionopeudella ja 150 kg:n kuormalla.  Testit suoritti Springwell Audio AB, joka on Ruotsin akustiikkayhdistyksen jäsen: www.springwellaudio.se.
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Cibes Hissit Oy, Harkkokatu 3, 05800 Hyvinkää
Puh: 020 743 2010    Sähköposti: myynti@cibeslift.fi   www.cibeslift.com/fi


