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En tyst revolution
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I den moderna världens ständiga brus 
finner vi lugnet i naturen.

 

Cibes Lift Group tar hänsyn till alla aspekter av ditt liv. Vi skapar teknik som ger utrymme 

för dina behov, för större visioner, för en bättre miljö. Vår senaste innovation är en  

revolution för skruvdrivna hissar. En tyst revolution. Och den heter EcoSilent.
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Villahissar som är enkla att älska

Cibes unika hisskoncept är skonsamt mot ditt hem. Din villahiss levereras i 

färdiga moduler och installeras på minimal golvyta utan större byggnadsan-

passningar. Med EcoSilent får du en extremt tystgående och energisnål hiss. 

Den ultimata hissen, både för ditt hem och för miljön.
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Hissar som värnar om din tystnad
Vi vill att du skall kunna använda din hiss dygnet runt, precis när du vill, 

utan att någon hör. Vårt unika drivsystem EcoSilent har inspirerats av 

stillheten i den svenska naturen. Resultatet är en näst intill ljudlös hiss.

Humla – 55 dB

Dammsugare – 70 dB
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Kaffemaskin – 60 dB

Tyst sovrum – 30 dB

Rinnande vattenkran – 85 dB

Diskmaskin – 55 dB

Normal konversation – 60 dB

Cibes EcoSilent – 40 dB
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Vi bryr oss om dig och vi 
bryr oss om miljön 

Vi designar hissar med fokus på människor och miljö. EcoSilent 
är ett extremt energieffektivt och tystgående drivsystem, som 
har utvecklats exklusivt för Cibes Lifts skruvhissar. 

Hissar med EcoSilent har Energiklass A och använder 45 % 
mindre energi. EcoSilent bidrar till en hållbar livsstil genom att 
minska hissens ekologiska fotavtryck.
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EcoSilent.  
När skönhet och  
hållbarhet möts

- Energiklass A
- Tystgående drift
- Elegant design
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Möter behoven i modern arkitektur
I dagens urbaniserade och konstant uppkopplade samhälle översvämmas vi av 

ljudintryck. Därför strävar allt fler arkitekter efter att inkludera tysta rum i sina 

projekt. EcoSilent möter det moderna samhällets behov av tystnad.
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Designguide till  
EcoSilent

Välkommen till vår designavdelning. Smart 
funktionalitet, tidlös skönhet och genialisk 
enkelhet är vårt signum. Våra hissar är  
skandinavisk design när den är som bäst.

Designa  
som du vill

Vi ger dig möjligheten att designa din hiss precis 
som du vill. Tänk utanför ramarna och skapa din 
egen stil. Gör hissen till ditt personliga uttryck.
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Light Fume Brown Light Fume Grey Dark Fume BrownClear glass Arctic Snow Polar White

RAL 9016 RAL 9006 RAL 7016 Amethyst 2

Quartz 2 Azurite 4 January 4 White Pearl BD

Quartz 1 Anodic Bronze Anodic Gold Roman Bronze

Roman GOLD Roman Rose Oxide 5 RAL 9005

Surestep  
Material Grey Seagrass 

18562

Safestep  
Aqua Taupe 180232

Surestep  
Original Umber 171262

Surestep  
Pepper 171562

Surestep   
Material Quartz Stone  

17512

Surestep - Wood  
Rustic Oak 18972

Surestep  
Star Snow 178082

Altro Contrax Nearly Black Surestep  
Material Black Seagrass 

18572

Surestep - Wood  
Natural Oak 18942

Glas

Kulörer

Golv
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Mixa och matcha  
olika färger och material

Vi vill att det skall vara enkelt att göra hissen till 
ett vackert arkitektoniskt inslag. Låt dig inspireras 
av våra designexempel, eller skapa din egen hiss-
design genom att mixa och matcha olika färger 

och material.

Plåtschakt. RAL 9016.
Svart standardgolv.

Plåtschakt. RAL 9016. Plattform: RAL 9006. 
Svart standardgolv.

Plåtschakt. RAL 9006.
Svart standardgolv.

Plåtschakt. Anodic bronze.
Golv: Surestep Pepper.

Plåtschakt. Anodic gold.
Golv: Surestep Natural oak.

Plåtschakt. RAL 7021. Plattform: 
Anodic gold. Golv: Surestep natural oak.

Schakt i klarglas. RAL 9016.
Golv: Safestep Elephant.

Schakt i klarglas. RAL 9006.
Svart standardgolv.

Schakt i tonat glas. RAL 9006.
Svart standardgolv.

Schakt i klarglas. RAL 3013.
Golv: Surestep Elephant.

Schakt i klarglas. RAL 6013.
Svart standardgolv.

Schakt i klarglas. RAL 7021.
Golv: Surestep Natural oak.
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Ljudlös och  
hållbar teknologi

Rullskor
De nya rullskorna minskar 

friktionen med 90 % och behöver 
ingen smörjning, vilket förenklar 

underhållet av hissen.

Drivenhet
Den nya drivenheten har helt 
designats om för att uppnå en 

tyst och energieffektiv drift.

SilentBox
Drivenheten är inkapslad i en 

elegant, ljudisolerad metallbox, 
som döljer mekaniken och 

reducerar högfrekventa ljud.

Lyftskruv
För att få en mjuk och tyst gång 

har lyftskruven 3 x högre stigning 
(36 mm) och skruvskarvarna har 

gjorts så släta att de knappt märks 
under färd.

Alla Cibes hissmodeller är CE-märkta och går igenom utförliga tester och kvalitetskontroller innan de lämnar vår fabrik. Våra hissar är certifierade produkter som följer Europeiska kvalitetsstandarder, 

Maskindirektiv 2006/42/EG och EN 81-41. Den här produktinformationen är generell och vi förbehåller oss rätten att förändra produkternas design och specifikation. Mindre avvikelser i färgåtergivningen kan förekomma.

En hiss utrustad med EcoSilent har Energiklass A och använder 45% mindre energi än en hiss utan. Årskonsumtion beräknad på en hiss med 2 stannplan och 3,6 m lyfthöjd och användningsfrekvens på 20 resor/dygn. 

Energiklassning enligt VDI 4707 Part 1: 2009. Mätning utförd av Liftinstituut B.V. www.liftinstituut.com. Decibelmätningar utförda i konstant hastighet, 2 m från hissen, med 150 kg last. Alla ljudmätningar utförda av 

Springwell Audio AB, medlem av Svenska Akustiska Sällskapet, www.springwellaudio.se.
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Cibes Lift Group AB      Telefon: +46  (0)26 17 14 22    sales@cibesliftgroup.com    www.cibeslift.com
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