INSPIRERT AV HVERDAGEN
CIBES C1 PURE – Kabinheis
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CIBES tilbyr skreddersydde heisløsninger for det private, kommersielle og offentlige markedet.

Det er 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 dine behov og at den integreres sømløst inn i bygningen din.
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FOR BOLIG, KOMMERSIELLE- OG
OFFENTLIGE BYGNINGER
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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 funksjonelle krav og din interiørstil.
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TILPASSES
DIN UNIKE
STIL

DITT SKREDDERSYDDE HEISDESIGN
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.
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Ønsker du inspirasjon til ditt heisdesign?
Besøk vår hjemmeside og last ned vår
fargeguide: ”Color Me Happy”.
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ELEGANT
OG STILIG
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ENKEL OG RASK
INSTALLASJON
Kabinheisen kan leveres på mye kortere tid
enn en konvensjonell heis og krever mindre
bygningsmessige tilpasninger.
Våre kvalifiserte montører levere over hele
Norge, og sørger for en god overlevering.
Cibes offers you perfect home lift solutions. Our ready-made 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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BRUKERVENNLIG
HEIS TIL
PUBLIKUMSBYGNINGER

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 publikumsbygninger
inkluderer blant annet knapper med blindeskrift.
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KONTROLLPANEL MED BERØRINGSSKJERM*–
Det moderne designet på kontrollpanelet inkluderer en
brukervennlig og svært lydhør berøringsskjerm. Panelet
har også integrert digital etasjeviser.
TAK MED LYSSPREDNING – Det hvite, frostede taket
har en lysspredningsplate med progammerbare og
energibesparende LED-lys.
HIT-KNAPP PÅ BERØRINGSSKJERM – Brukervennlig
og svært responsiv berøringsskjerm med HIT-knapp og
integrert etasjeviser.
SPEIL – Kabinen kan leveres med speil i hele veggens
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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KLASSISK KONTROLLPANEL – Det klassiske kontrollpanelet er utstyrt med taktil og opplyste trykknapper.
Kontrollpanelet 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.
TAK MED LED-BELYSNING – Taket har programmerbare og energibesparende LED-lys, og er tilgjengelig i
opptil 300 forskjellige farger.
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TILPASS HEISEN MED FARGER OG MATERIALER
Oppdag vårt brede utvalg av farger, materialer og gulvbelegg. For mer informasjon se vår hjemmeside: www.cibeslift.no
LAMINAT FOR KABINVEGGER

Pure White
F2255

Pure White
Brannhemmende

Folkstone
F7927

Oyster Grey
F7929

Polar Aland Pine
H3433 ST22

Nevada Oak
F8588

Black Wood
U999 ST12

Brushed Argent
M5311

ALTERNATIVER FOR GULVBELEGG

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

ALTERNATIVER FOR GLASS PÅ SJAKT

Clear glass
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Arctic Snow

Polar White

Light Fume Brown

Light Fume Grey

Dark Fume Brown

Vegger: Hvit standardlaminat.
Profiler: sort. Kontrollpanel: sort.
Tak med LED-lys: RAL 9016.

Vegger: Børstet Argent-laminat,
og speil i full høyde. Kontroll
panel: RAL 9006. Tak med
LED-lys: RAL 9006.

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

Vegger: Folkstone laminat, sorte
profiler. Kontrollpanel: lakkert sort.
Tak med LED-lys: lakkert hvitt.

Vegglaminat: Oyster grå, speil i full
høyde, profiler i matchende farge: RAL
1015. 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, speil i full høyde og
laminat: Black Wood. Sorte profiler.
Kontrollpanel: berøringsskjerm. Tak
med lysspredningsplate.

Vegger: hvit laminat, gjennomgang
med hvite dører og matchende
profiler. Kontrollpanel: sort berørings
skjerm. 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: børstet Argent laminat, sorte
profiler. Kontrollpanel: sort berøringsskjerm. Tak med lysspredningsplate.
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DESIGN MED FARGER

De forskjellige elementene i Cibes C1 Pure er tilgjengelig i et bredt spekter av utførelser.

STANDARD UTFØRELSE

MIX & MATCH

Standardutførelsen for Cibes C1 Pure er en elegant
kombinasjon av sort, hvit og grå.

Sett sammen og match forskjellige fargevalg, slik
kan du skape et unikt heisdesign som er perfekt for
ditt prosjekt.

Heisløsning med standard utførelse

Heisløsning med tilgjengelige fargevalg

Sjaktplater i stål

Hvit RAL 9016

Sjakplater i stål

Sjaktplater i glass

Naturanodisert aluminium

Valgtfri RAL eller premiumfarge

Sjaktplater i glass

Hjørneprofiler i sjakt

Naturanodisert aluminium

Valgfri RAL eller premiumfarge

Etasjedører (Omramming og

Hvit RAL 9016

Hjørneprofiler i sjakt

Valgfri RAL eller premiumfarge

Hvit RAL 9016

Etasjedører (Omramming og dørblad) Valgfri RAL eller premiumfarger/rustfritt stål

dørblad i glass/stål)
Cabindører (Omramming og
dørblader i glass/stål)
Kabinvegger

Hvit

Hjørneprofiler i heisstol

Sort anodisert aluminium

Kabindører (Omramming og dørblad)

Valgfri RAL eller premiumfarger/rustfritt stål

Kabinvegger

Tilgjengelig i alle laminatfarger/glass/speil i full
høyde**

Hjørneprofiler

Valgfri RAL eller premiumfarge

Kontrollpanel med trykknapper

Valgfri RAL eller premium
farge / rustfritt stål*

Tak med LED-lys

Valgfri RAL eller premiumfarge

HX50
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Kontrollpanel med trykknapper

Sort RAL 9005

Tak med LED-lys

Hvit RAL 9016

*Autentisk stål, betegnelse EN1.4301/AISI 304, navn X5CrNi18-10.
**Speil i full høyde tilgjengelig på side A/C.

PLASSBESPARENDE
Våre heiser trenger mindre plass både over
og under, i forhold til konvensjonelle heiser.
Ta kontakt så forklarer vi deg mer.
Cibes C1 Pure integreres i de eksisterende
arealer du har tilgjengelig, og trenger minimalt
med bygningsmessige tilpasninger.

MASKINROM

OVERHØYDE

OVER
HØYDE

3400mm

3400mm
2500mm

2100mm

2100mm

SKINNER/
FØRINGER

2100mm

SKINNER/
FØRINGER

SKINNER/
FØRINGER

SKRUE

MOTVEKT

100mm
OLJETANK

C1 Pure, skrudrevet
kabinheis

Hydraulikkheis

Wireheis

HIT-KNAPPER

Trykknapp

RFID tag-leser for
auto-lås

Nøkkelbryter for
auto-lås/sentrallås

Berøringsskjerm med
HIT-knapp og integrert
etasjeanvisning

Etasjeanvisning i
elegant zinc-ramme
Kodelås for auto-lås

Andre lås-alternativer er tilgjengelige. For mer informasjon kontakt Cibes Lift Norge AS.
Kontrollpanel med berøringsskjerm er ikke passende for prosjekter som skal imøtekomme den Europeiske Tilgjengelighetsstandarden for heiser EN 81-70. På
slike prosjekter er det anbefalt å benytte mekaniske trykknapper. EN 81-70 inkluderer også andre krav. Vennligst kontakt din Cibes forhandler for mer informasjon.
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SKRUEDREVET INNOVASJON
Vår lange erfaring har gjort at Cibes er kjent for godt
design og innoverende heisteknologi som brukes av
millioner av mennesker, verden over. Vi har skapt en
helt ny kabinheis som kombinerer de beste fordelene

med en de tekniske funskjonene ved en løfteplattform
med de mest beleilige funksjonene til en konvensjonell
heis.

DE UNIKE FORDELENE MED VÅR
SKRUDREVEN KABINHEIS CIBES C1 PURE.
Redusert overhøyde
De 2500 mm med overhøyde vil passe
fint under de fleste tak.

Ingen maskinrom
Maskineriet er plassert i sjakten, det er derfor
ikke behov for et separat maskinrom.

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

Energibesparende led-teknologi
Heisens tak er opplyst av energibesparende LED-lys med lang levetid.

Automatiske teleskopdører
Automatiske teleskopdører i kabinen,
og i hver etasje.

Plassbesparende dører
Dørene åpnes teleskopisk uten
at det går ut over arealet

Ett-touch
Heisen kjøres fra innsiden
med bare ett trykk på knappen.

Redusert behov for heisgruve
I nederste plan trengs kun en gruve
på 100 mm.
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ALLSIDIG DESIGN
Vi har tro på at et fint og allsidig design ivaretar ulike
behov og preferanser. For å kunne tilpasses til publikum-,
kommersielle- og private kunder, er Cibes C1 Pure

tilgjengelig i to design konsepter. Begge løsninger kan
kombineres slik at dine preferanser blir ivaretatt.

Tak med LED-belysning
Multi-funksjonell og integrert høyttaler
Høyttaler for alarmtelefon, taleanvisning og ankomstsignal.
Etasjeanvisning
En 3-tommers skjerm er integrert i kontrollpanelet.
Kontrollpanel med trykknapper
Taktil knapper med bakgrunnslys.
ETT-TRYKKS BETJENING
- Destinasjonsknapper med ett-trykks betjening.
ALARMKNAPP
- Aktiverer alarmsignalet og alarmtelefonen.*
DØRÅPNERKNAPP
Håndtak
Elegant og ergonomisk håndtak i sort anodisert aluminium.

Tak med lysspredningsplate
Multi-funksjonell og integrert høyttaler
Høyttaler for alarmtelefon, taleanvisning og ankomstsignal.
Etasjeanvisning
En 3-tommers skjerm er integrert i kontrollpanelet.
Kontrollpanel med berøringsskjerm
Brukervennlig berøringsskjerm med bakgrunnslys.
ETT-TRYKKS BETJENING
- Destinasjonsknapper med ett-trykks betjening.
ALARMKNAPP
- Aktiverer alarmsignalet og alarmtelefonen.*
DØRÅPNERKNAPP
Håndtak
Elegant og ergonomisk håndtak i sort anodisert aluminium
*Innebygget, håndfri telefon Safeline MX3.

Kontrollpanel med berøringsskjerm er ikke passende for prosjekter som skal imøtekomme den Europeiske Tilgjengelighetsstandarden for heiser EN 81-70.
På slike prosjekter er det anbefalt å benytte mekaniske trykknapper. Vi tilbyr også et horisontalt kontrollpanel for økt tilgjengelighet. Ta kontakt for å høre mer.
EN 81-70 inkluderer også andre krav. Vennligst kontakt din Cibes forhandler for mer informasjon.
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SPEIL SOM DESIGNELEMENT
En speilvegg skaper en økt romfølelse og en følelse av
større plass i kabinen. Mens mindre speil kan fungere
som et flott visuelt hjelpemiddel når du går inn og ut av

heisen. Cibes C1-tilbyr deg flere stilige speilalternativer
som passer dine preferanser og behov.

VEGGMONTERT HALVSPEIL,
A/C-SIDE

KABINSTØRRELSE
B x H, mm*

SPEILVEGG A/C A/C
B x H, mm

VEGGMONTERT HALVSPEIL,
B-SIDE

HALVSPEIL B
B x H, mm

HALVSPEIL A/C-SIDE
B x H, mm

900 x 950

900 x 2130

700 x 1144

700 x 1144

900 x 1200

900 x 2130

700 x 1144

700 x 1144

900 x 1400

900 x 2130

700 x 1144

700 x 1144

1100 x 1200

1100 x 2130

700 x 1144

900 x 1144

1100 x 1400

1100 x 2130

700 x 1144

900 x 1144

1100 x 1700

1100 x 2130

700 x 1144

900 x 1144

* Bredde = side A/C, Dybde = side B
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CIBES LIFT GROUP
BRINGING PEOPLE TOGETHER
Grunnlagt i 1947, Cibes Lift Group er en verdensledende produsent av plassbesparende,
modulære løfteplattformer. Svensk kvalitet og flott skandinavisk design er hemmeligheten
bak suksessen. Alle våre heisløsninger produseres i vår fabrikk i Sverige og eksporteres
til mer enn 70 land via et nettverk av 200 sertifiserte forhandlere.

Alle Cibes modeller bærer CE-merking 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. Merkevaren Cibes er eid av Cibes Lift
Group AB. 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

CIBES C1 PURE.LIESTYLE.NO.2021.10

kan forekomme. © CIBES LIFT GROUP AB.
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www.cibeslift.com

info@cibeslift.com

