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INTUITIIVINEN HISSIDESIGN
CIBES AIR® KOTIHISSI
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Cibes Airin ajaton ja intuitiivinen 

design tarjoaa sinulle entistäkin 

suuremman vapauden valita 

värejä ja materiaaleja, jotka 

sulautuvat täydellisesti kotisi 

ainutkertaiseen tyyliin ja 

luonteeseen.

TAPAA SUUNNITTELIJAMME
Teolliset suunnittelijamme Ida Eriksson ja Gustav Berg ovat työskennelleet läheisesti 

tutkimus- ja kehitysosaston kanssa uuden ja innovatiivisen kotihissidesignin luomiseksi. 

”Roolimme designereina on muodostaa silta tekniikan ja käytettävyyden välillä, luoda 

kauniita ja ympäristöä säästäviä hissejä, joissa on intuitiivinen design.”

Ida ja Gustav



33Kaikki tämän esitteen kuvat hisseistä ja värinäytteet on tarkoitettu vain innoituksen lähteeksi. Jos haet tarkkaa värien vastaavuutta, on suositeltavaa käyttää materiaalisten 
näytteiden fyysisiä värejä.
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”Kotisi tulisi kertoa persoonastasi ja sen 
tulisi koostua siitä, mitä rakastat.”

Nathan Berkus

Hissikuilun ja ovien sävy on RAL 7021, lavan 
etupaneelin sävy samoin RAL 7021, lavan 
takapaneelin sävy on Quartz 2, kaide ja yläpalkki 
luonnollista, anodisoitua alumiinia, musta Altro 
Contrax -turvalattia.
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OMA KOTI KULLAN KALLIS
Kotisi tarjoaa kauniin, vieraanvaraisen tilan kaikille rakkaimmillesi. Olet luonut 

väripalettisi, valinnut huonekalut ja löytänyt täydelliset sijainnit taiteellesi. Joten 

mikset sallisi itsellesi hieman ylellisyyttä pääsyllä kotisi kaikkiin kerroksiin vain 

painikeen painalluksella?
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”Puun aines on samalla sen muistelmat.” 

Anne Hope Jahren

Hissikuilun ja ovien sävynä anodisoitu safiiri, 
korin etupaneelin sävy DecoLegno® HM07 Nero, 
takapaneeli bambua, kaiteen ja yläpalkin sävy 
RAL 7021, mukautetut lattialaatat.
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IHMEELLINEN PUU
Ihmiskunta on käyttänyt puuta aikojen alusta. Sillä on miltei maaginen kyky 

saada meidät tuntemaan olomme kotoisaksi. Puumateriaali täyttää huoneen 

luonnollisella harmonialla ja harvat asiat ovat samalla tavoin mieltä ja sielua 

rauhoittavia kuin silkkisen puun tuntu vasten kämmentä.
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LUONNON KANKAAT
Luonnonkuidut, kuten pellava ja villa, eivät koskaan jää pois muodista, 

mutta vain sinä voit päättää, mikä sopii kotiisi. Pellavan tyylikäs rakenne 

lisää huoneen hienostuneisuutta, kun taas villan täyteläinen rakenne 

tuottaa lämpimän ja sydämellisen tuntuman.

Hissikuilun ja ovien sävy RAL 9016, korin etupaneelin 
sävy samoin RAL 9016, lavan takapaneelin väri sininen 
pellava, kaide ja yläpalkki luonnollista, anodisoitua 
alumiinia, mukautettu laminaattilattia.
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”Ihmiset kaipaavat kankaiden visuaalista 
ja käsinkosketeltavaa runsautta.”

Suzanne Tick
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UPEA METALLI
Lujat metallit, kuten teräs ja alumiini, uhkuvat ajatonta tyylikkyyttä. Selkeät linjat, 

sileä pinta ja runsas värivalikoima mahdollistavat näiden klassisten materiaalien 

sulautumisen saumattomasti erilaisiin koristetyyleihin, niin minimalistiseen, 

eklektiseen kuin perinteiseen tyyliin.

”Yksinkertaisuus on modernin 
tyylikkyyden sielu.”

Bill Blass



1111

Hissikuilun ja ovien sävy RAL 9005, lavan etupaneelin sävy 
samoin RAL 9005, lavan takapaneelin väri Mineral Quartz 2, 
kaide ja yläpalkki luonnollista, anodisoitua alumiinia, Forbo 
Surestep -turvalattia rustiikkista tammea.
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TILAA SÄÄSTÄVÄT 
KOTIHISSIT
Yksi kotihissiemme parhaista puolista on niiden 

tehokas tilankäyttö. Lava muodostaa melkein 

70 % kokonaispohjapinta-alasta, kun taas kompakti 

konstruktio mahdollistaa hissin mahtumisen hyvin 

pieniin ja kapeisiin tiloihin.

Hissikuilun ja ovien sävy February 4, lavan etupaneelin väri 
RAL 1007, lavan takapaneelin sävy harmaa villa, kaiteen 
ja yläpalkin sävy RAL 9005, Forbo Surestep -turvalattia 
luonnollista tammea.
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PYSYVÄN KOTISI 
RAKENTAMINEN
Pysyvän kodin luomisessa on usein kyse sisustamisesta, mutta siihen tarvitaan 

paljon muutakin kuin upeaa taidetta ja tyylikkäitä huonekaluja. Pysyvän kodin 

tulisi olla mukava ja kodikas tila perheelle ja ystäville juuri tällä hetkellä, mutta 

sen tulisi varmistaa mukavat olot myös tulevaisuudessa.

”Kotisi tulisi heijastaa sitä, kuinka haluat elää 

juuri nyt ja elämäsi seuraavassa vaiheessa.”

Martha Stewart

Hissikuilun ja ovien sävy February 4, lavan 
etupaneelin sävy February 4, korin takapaneelin 
sävy harmaa villa, kaide ja yläpalkki luonnollista, 
anodisoitua alumiinia, mukautettu laminaattilattia.
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KODIN ARVON LISÄÄMINEN
Kotihissin hankittuasi on vaikea kuvitella elämää ilman sitä. Hissi helpottaa kotitöiden  

tekemistä, kuten imurointia ja pyykinpesua, mutta se myös avaa kotisi kaikille rakastamillesi 

ihmisille heidän iästään tai fyysisestä kunnostaan riippumatta. Lisäksi hissi varmistaa kotisi 

tulevaisuudenkestävyyden eläkepäivien varalta lisäten samalla merkittävästi kiinteistön arvoa.

Hissikuilun ja ovien sävy RAL 9016, lavan etupaneelin 
väri samoin RAL 9016, lavan takapaneelin sävy RAL 
9005, kaide ja yläpalkki luonnollista, anodisoitua 
alumiinia, musta Altro Contrax -turvalattia.
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AINEETON HISSIDESIGN
Arkkitehdit arvostavat lasia sen aineettoman eleganssin vuoksi ja siksi, että sillä on ainutlaatuinen 

ominaisuus lisätä minkä tahansa tilan kirkkauden ja ilmavuuden tuntua. Lavahissiemme hissikuiluun 

on saatavana lasipaneeli kaikilla neljällä sivulla, mikä mahdollistaa kotisi luonnollisen valon ja 

kauniiden näkymien täydellisen hyödyntämisen.
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Kaikki toimitetut Cibes-hissien lasielementit 
ovat korkealaatuista laminoitua ja karkaistua 
suojalasia, joka on eurooppalaisten 
standardien EN 14449 ja EN 12150 mukaisia.

Hissikuilun ja ovien sävy on Oxide 3, lavan etupaneelin 
sävy samoin Oxide 3, lavan takapaneelin sävy harmaa 
villa, kaide ja yläpalkki luonnollista anodisoitua alumiinia, 
Forbo Surestep -turvalattia, materiaalina Quartz Stone.
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Ergonominen kaide
Cibes Airin kaiteella on ainutlaatuinen, intuitiivinen design. 
Laske vain kätesi kohdepainikkeelle matkustaaksesi ja 
vapauta paine pysäyttääksesi. Tämä kekseliäs design 
hyödyntää luontaista vaistoa nojata kaiteeseen ja tarjoaa 
sinulle ja rakkaimmillesi vaivattoman tavan matkustaa.

Innovatiiviset turvatoiminnot
Kun useimmissa lavahisseissä on suuret, teollisuuskäyttöön 
tarkoitetun näköiset painikkeet hätäpysäytystä ja 
hissihälytystä varten, innovatiivinen Cibes Air -design 
sisällyttää nämä olennaiset turvallisuustoiminnat paljon 
tyylikkäämmin, kahtena pinta-asennettuna painikkeena lavan 
takapaneelin päällä. 

Hätäpysäytys ja hälytys

Yläturvareuna

Hissin näyttö

DecoLegno®

Ergonominen kaide
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Hissin näyttö
Hissin näytössä on 7”:n näyttöruutu, ja suuri 
lattian merkkivalo. Näyttö on päällystetty osittain 
läpikuultavalla peililasilla, mikä antaa sille elegantin 
ja futuristisen ilmeen.

DecoLegno®

Tällä ainutlaatuisella materiaalilla on samettinen mattapinta, 
joka on pehmeä koskettaa. Helposti puhdistettavana 
ja naarmuja ja sormenjälkiä hylkivänä DecoLegno® on 
hyvin kestävä materiaali. Lavan etupaneeli on saatavana 
valkoisena, mustana tai beigen värisenä.

Turvareunat
Yläturvareuna sijaitsee ohjauspaneelin yläpalkin 
takana ja se pysäyttää hissin välittömästi, kun sitä 
kosketetaan.

Lavan lattiaa reunustavat turvareunat pysäyttävät 
hissin pienimmästäkin kosketuksesta. Saatavana 
valinnaisena kaikissa RAL- sävyissä tai 
premiumväreissä, sisältäen mahdollisuuden varustaa 
ohjelmoitavilla LED-valoilla. Lattian turvareunat 
muodostavat tärkeän osan yleisestä hissidesignista. 

Turvareuna, jossa LED-valoja Vakioturvareuna

HM00 Piombo Total White HM01 Piombo Beige HM07 Piombo Nero
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Tarpeittesi kartoittaminen
Sen ymmärtäminen, kuinka haluat hissin sopivan kotiisi ja 
jokapäiväiseen elämään, on ensimmäinen vaihe täydellisen 
kotihissin löytämisessä. Autamme sinua matkan kaikissa 
vaiheissa.

Ammattimainen neuvo
Voit aina varata ilmaisen konsultaation paikallisen 
Cibes-myyjän kanssa ilman velvoitetta. Paikallinen 
myyjämme neuvoo sinua kotisi ja vaatimustesi mukaisen 
parhaan hissimäärityksen tekemisessä, ja hän pysyy 
pääyhdyshenkilönäsi koko hissiprojektisi ajan.

Hissin design
Pidätkö enemmän neutraaleista, eloisista vai hillityistä 
väreistä? Hissikuilun materiaali terästä vai lasia vai 
yhdistelmä molempia? Haluaisitko hissin lattian vastaavan 
omia lattioitasi? Tarjoamme sinulle täydellisen vapauden 
luoda hissidesign, joka sulautuu kotiisi ja elämäntyyliisi.

Tilaus ja tarjous
Cibes-myyjäsi toimittaa sinulle tarjouksen ja 
hissipiirustukset. Hissin hinta on lavamallin, hissin designin 
ja kerrosten määrän mukainen. Heti, kun olet hyväksynyt 
hissin tekniset tiedot ja piirustukset, Cibes-myyjä tilaa  
hissin tehtaaltamme.

Toimitus ja asennus
Cibes-myyjä huolehtii logistiikasta, sinun on vain 
hyväksyttävä asennuspäivämäärä. Kaikki hissimme 
valmistetaan Ruotsissa ja valmistusaika on yleensä 
6–8 viikkoa. Kun hissi on toimitettu kotiovellesi, hissin 
asennus kestää vain muutamia päiviä.

Cibes-sitoumus
Hissisi käy läpi kattavan testauksen ja laadunvarmistukset 
ennen tehtaalta poistumista ja hissillä on 2 vuoden 
valmistajan takuu. Tiukka ympäristökäytäntömme ottaa 
huomioon hissin koko käyttöiän; Raaka-aineista ja 
valmistuksesta energiankulutukseen ja kierrätykseen.

Hissikuilun ja ovien sävy Oxide 5, lavan etupaneelin 
sävy myös Oxide 5, lavan takapaneelin sävy harmaa 
villa, kaide ja yläpalkki RAL 9005 anodisoitua 
alumiinia, mukautettu laminaattilattia.

KOTIHISSIN OSTAMINEN – 
VAIHEITTAINEN OPAS
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HUOMIOONOTETTAVAA 
HISSIÄ OSTETTAESSA
Elämäntyylisi sopiva hissi
Kun päätät ostaa kotihissin, on tärkeää miettiä, kuinka käytät 
hissiä jokapäiväisessä elämässä. Tarvitsetko hissiä vain yhdelle 
vai useille henkilöille? Onko hissiin mahduttava pyörätuoli vai 
käytetäänkö sitä vain mukavuutta ajatellen.

Minimaalinen remontti
Asuitpa kaksikerroksisessa huoneistossa, kaupunkiasunnossa 
tai erillisessä huvilassa, Cibes Air -kotihissi on erinomainen 
valinta modulaarisen, tilaa säästävän rakenteensa vuoksi. Cibes 
Airin toimitukseen kuuluu valmis hissikuilu eikä laaja remontti 
ole tarpeen.

Oikean paikan määritys
Kompakti rakenne ja hissikokojen suuri valikoima mahdollistaa 
Cibes Airin saumattoman sijoittamisen useimpiin koteihin. 
Tämä kotihissi mahtuu uskomattoman ahtaisiin ja kapeisiin 
tiloihin, kuten talon pieniin, käyttämättömiin nurkkiin tai 
portaikon tyhjään keskikohtaan.

Pidä perheesi turvassa
Sinun tulee varmistaa aina, että hissi, jonka olet päättänyt 
ostaa, on kansallisten turvallisuussäädösten mukainen. Cibes 
Air on CE-merkitty tuote, Notified Body Liftinstituut-sertifioitu 
ja kaikkien EU-standardien ja turvallisuuskoodien mukainen.

Luo oma, räätälöity design
Käytä tilaisuus hyväksesi ja muunna hissisi kauniiksi, 
arkkitehtoniseksi ominaisuudeksi. Cibes Air tarjoaa vapauden 
yhdistää värejä ja materiaaleja sellaisen designin luomiseksi, 
joka sulautuu täydellisesti kotisi sisustus- ja arkkitehtoniseen 
tyyliin.

Ympäristöä säästävä teknologia
Cibes kantaa ympäristövastuunsa raaka-aineista kierrätykseen. 
Valinnaisella Cibes EcoSilent -voimanlähteellämme on 
Energiamerkintä A ja se vähentää kotihissisi energiankulutusta 
45 %:lla, mikä on huomionarvoinen investointi kodillesi ja 
planeetallemme.

Äänitaso ja mukavuus
EcoSilent-voimanlähde tekee hissin käytöstä niin tasaista ja 
hiljaista, että se sulautuu täysin jokapäiväisen elämäsi ääniin. 
Tätä kekseliästä tehonlähdettä ei voi ohittaa, jos haluat tarjota 
itsellesi ja perheellesi ylivertaisen mukavuustason.

Hissikuilun ja ovien sävy RAL 7024, lavan etupaneelin sävy 
DecoLegno® HM07 Nero, lavan takapaneeli tammea, kaiteen ja 
yläpalkin sävy RAL 7024, mukautetut betonilattialaatat.
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CIBES AIR WOOD
Cibes Air Wood -design on hienostunut yhdistelmä puuta 

takapaneelissa ja samettista, tasaista mustaa, valkoista tai beigeä 

DecoLegno® -väriä etupaneelissa. Takapaneelin kevyt bambu tai 

vaalea tammi tarjoaa kahden erilaisen puun tai eri luonteen ja 

rakenteen valinnan, joka sulautuu useimpien nykyaikaisten kotien 

sisustustyyliin.

CIBES AIR METAL
Mustalla takapaneelilla ja valkoisella etupaneelilla vakiona 

toimitettava Cibes Air Metal -design tarjoaa mahdollisuuden 

luoda oma ainutkertainen väriyhdistelmän RAL-värikartan lähes 

300 sävystä ja omasta premiumvärikokoelmastamme. Pidätpä 

parempana yksiväristä harmoniaa tai eloisia väriyhdistelmiä, tämä 

design on erinomainen valinta.

SUUNNITTELE ITSE HISSIN SISÄTILAT

CIBES AIR TEXTILE
Cibes Air Textile -design on leikkisä yhdistelmä luonnon 

kangasta ja sileää metallia. Valitse lavan takapaneelin villan 

lämpimän luksuksen ja pellavan rakenteellisen tyylikkyyden 

välillä. Valkoisena vakiona toimitettava etupaneeli tarjoaa 

valittavaksi lähes 300 sävyä RAL-värikartasta ja ikiomasta 

premiumvärikokoelmastamme.
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Etupaneelissa on tyylikkäällä peililasilla peitetty vesivaa’alla 

varustettu 7”:n näyttöruutu.

Muita lavavalintoja ovat: 

•  Kaide ja turvareunat millä tahansa RAL-sävyllä tai 

premiumvärillä.

• Etupaneeli millä tahansa RAL-sävyllä tai premiumvärillä.

•  Valinta 10 erilaisesta turvalattiasta tai mahdollisuus 

kiinnittää omat laatat tai puulaminaattilattia.*

Etupaneelissa on tyylikkäällä peililasilla peitetty vesivaa’alla 

varustettu 7”:n näyttöruutu.

Muita lavavalintoja ovat: 

•  Kaide ja turvareunat millä tahansa RAL-sävyllä tai 

premiumvärillä.

•  Etupaneeli millä tahansa DecoLegno®-, RAL-sävyllä tai 

premiumvärillä.

•  Valinta 10 erilaisesta turvalattiasta tai mahdollisuus 

kiinnittää omat laatat tai puulaminaattilattia.*

Etupaneelissa on tyylikkäällä peililasilla peitetty vesivaa’alla 

varustettu 7”:n näyttöruutu.

Muita lavavalintoja ovat: 

•  Kaide ja turvareunat millä tahansa RAL-sävyllä tai 

premiumvärillä.

•  Etupaneeli millä tahansa DecoLegno®-, RAL-sävyllä tai 

premiumvärillä.

•  Valinta 10 erilaisesta turvalattiasta tai mahdollisuus kiinnittää 

omat laatat tai puulaminaattilattia.*

*  Kun lava on valmisteltu laattoja/laminaattia varten, hissi vaatii 
70 mm:n syvennyksen. Laatoituksen/laminaatin paksuus voi olla 
enintään 20 mm.

LÄMMIN PUU
Cibes Air Wood tarjoaa mahdollisuuden valita vaalean 

tammen tai hunajanvärisen bambun välillä, kaksi 

eleganttia puulajia, joilla on erilainen luonne ja rakenne.

BAMBUTAMMI

PEHMEÄ TEKSTIILI
Päällystä lavan takapaneeli tyylikkäällä, vaaleansinisellä 

pellavalla tai lämpimällä, harmaalla villalla lisätäksesi 

hissille lämpimän ja hienostuneen tunnun.

VILLAPELLAVA

VIILEÄ METALLI
Metallidesignkonseptimme tarjoaa sinulle siistin ja 

ajattoman ilmeen sekä melkein rajattomasti design-

mahdollisuuksia väriyhdistelmien suhteen.

RAL 9016RAL 9005

CIBES AIR -VALINNAT
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RAL 9016 RAL 9006 RAL 7016 Amethyst 2 RAL 9005

Quartz 2 Azurite 4 January 4 White Pearl BD Anodic Gold

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

VÄRIT Cibes Air tarjoaa sinulle vapauden yhdistää eri värejä ja materiaaleja 
räätälöidyn designin luomiseksi. 

MUKAUTA KOTIHISSISI

Hissin lattia toimitetaan vakiona tumman harmaalla, luistamattomalla PVC-pinnoitteella, mutta tarjolla on runsaasti erilaisia 
lattiatyylejä. Valitse yksi puu-, kivi- tai alumiinilattiatyyleistämme tai mukauta oma laminaatti- tai laattalattia.

LATTIAVAIHTOEHDOT

HISSIKUILUN JA OVIEN LASI

Clear glass Arctic Snow Polar White Light Fume Brown Light Fume Grey Dark Fume Brown
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PUU

LUO OMA AINUTLAATUINEN DESIGNISI

Kaunista kotiasi yhdistämällä eri värejä ja tekstuureita suosikkipuunsyihisi.

Hissikuilu: Pulveripinnoitteen sävy RAL 
9016, takapaneeli kirkasta lasia: Tamminen 
etupaneeli: Valkoinen DecoLegno Piombo 
HM00 -värinen kaide ja ylä turvareuna: 
Pulveripinnoitettu RAL 9016 -sävyinen lattia: 
Mukautetut laatat. 

Hissikuilu: Pulveripinnoite RAL 5014, 
takapaneeli värillistä lasia: Tamminen 
etupaneeli: Pulveripinnoite RAL 5014, kaide ja 
yläturvareuna: Lattia luonnollista anodisoitua 
alumiinia: Mukautettu puulaminaattilattia. 

Hissikuilu: Pulveripinnoitteen sävy Alesta 
Amethyst 2, takapaneeli värillistä lasia: 
Bambuinen etupaneeli: Musta DecoLegno 
Piombo HM07 -värinen kaide ja yläturvareuna: 
Lattia luonnollista anodisoitua alumiinia: 
Mukautetut laatat.

TEKSTIILI Yhdistä runsaat puun ja pellavan tekstuurit eri väreihin lisätäksesi 
pehmeyttä ja tyylikkyyttä sisustukseesi.

Hissikuilu: Pulveripinnoitteen sävy RAL 8022, 
takapaneeli kirkasta lasia: Etupaneeli harmaata 
villaa: Pulveripinnoite RAL 6020, kaide ja 
yläturvareuna: Pulveripinnoitetun lattian väri 
RAL 9005: Surestep-materiaali Black Seagrass. 

Hissikuilu: Pulveripinnoitettujen teräspaneelien 
sävy RAL 1019 Takapaneeli: Etupaneeli 
vaaleansinistä pellavaa: Pulveripinnoite 
RAL 1019, kaide ja yläturvareuna: Lattia 
luonnollista anodisoitua alumiinia: Mukautettu 
puulaminaattilattia. 

Hissikuilu: Pulveripinnoitteen väri Roman 
Gold, takapaneeli kirkasta lasia: Etupaneeli 
harmaata villaa: Pulveripinnoitteen väri Roman 
Gold, kaide ja yläturvareuna: Lattia luonnollista 
anodisoitua alumiinia: Vakio Altro Contrax 
-lattia, musta. 

METALLI Sekoita ja kokeile värejä saadaksesi suuremman kontrastin tai siirry 
yksiväriseen hissidesigniin luodaksesi tyyneyttä ja harmoniaa.

Hissikuilu: Pulveripinnoitteen sävy RAL 7021, 
kirkas lasi Takapaneeli: Pulveripinnoitteen sävy 
RAL 7021 Etupaneeli: Pulveripinnoite RAL 
7021, kaide ja yläturvareuna: Pulveripinnoitetun 
lattian väri RAL 7021: Surestep-materiaali Grey 
Seagrass. 

Hissikuilu: Vakio valkoiset teräspaneelit 
Takapaneeli: Pulveripinnoitteen sävy RAL 9016 
Etupaneeli: Pulveripinnoite RAL 9005, kaide ja 
yläturvareuna: Lattia luonnollista anodisoitua 
alumiinia: Vakio Altro Contrax -lattia, musta. 

Hissikuilu: Luonnollista anodisoitua alumiinia, 
kirkas lasi Takapaneeli: Pulveripinnoitetteen 
sävy RAL 9016 Etupaneeli: Pulveripinnoite RAL 
7004, kaide ja yläturvareuna: Lattia luonnollista 
anodisoitua alumiinia: Surestep-materiaali 
Quartz Stone 
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Perinteisten hissien asentamisen 
kestäessä viikkoja ja vaatiessa 
raskasta rakennustyötä, Cibes Air 
-hissin asennuksessa puhutaan 
päivistä ja vain minimaalinen remontti 
on tarpeen. Salaisuutemme on tilaa 
säästävä, modulaarinen konsepti, joka 
vähentää kotiisi kohdistuvaa 
rakenteellista vaikutusta ja minimoi 
päivittäisen elämäsi häiriön.

CIBES AIR®

Modulaarinen hissikuilu
Muuraustyötä ei tarvita. Lasinen 
tai metallipaneeleista koottu 
tehdasvalmisteinen hissikuilu kuuluu 
aina toimitukseen.

Ruuvikäyttöinen järjestelmä
Luotettava 100 % sähköinen 
ruuvikäyttöinen järjestelmä, 
ei hydrauliikkaa.

Konehuoneeton
Koneisto mahtuu hissikuilun sisälle, 
erillistä konehuonetta ei tarvita.

Mukautettava lavadesign
Mukautettava lavadesign, käytettävissä 
laaja valikoima materiaaleja ja värejä.

Matalampi yläosan korkeus 
2 250 mm:n yläkorkeuden ansiosta 
mahtuu helposti useimpien kattojen alle.

Energiaa säästävä LED-teknologia
Katto ja lava on valaistu kestävillä ja 
energiaa säästävillä LED-lampuilla.

KÄYTTÖYKSIKKÖ
Hiljaisen ja energiatehokkaan 
toiminnan varmistamiseksi EcoSilent-
käyttölaitteessa on erikoismoottori sekä 
mukautuva vaihteisto ja jarrut.

NOSTORUUVI
Nostoruuvilla on 3 x suurempi 
korkeus ja tasaiset ruuviliitokset 
tasaista, mukavaa ja käytännössä 
äänetöntä kulkua varten.

RULLAOHJAINKENGÄT
Ainutlaatuiset rullaohjainkengät 
toimivat liittymänä ohjainten ja lavan 
välissä. Rullaohjainkengät vähentävät 
kitkaa 90 %:a.

ÄÄNIERISTYS
Käyttöyksikkö on suljettu 
tyylikkääseen, äänieristettyyn 
metallikoteloon, joka on suunniteltu 
äänen vaimennukseen ja 
käyttöyksikön peittämiseen.

STANDARDIT JA SERTIFIKAATIT
Tyyppisertifikaatti
Green Label/Energiasertifikaatti:
EcoSilent-käytöllä A 
Vakiokäytöllä B 
VDI 4707:n mukaan 

Madallettu hissisyvennys
Hissin voi asentaa 0 mm:n syvennyksellä 
tai matalalla, vain 50–70 mm:n 
syvennyksellä.*

*70 mm, jos hissin lattiapäällysteenä 
on laatat/laminaatti

ECOSILENT-KÄYTTÖJÄRJESTELMÄ (VALINNAINEN)
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A20 (EI60G) AL5 AL6

Läpikuljettava  
(3 pysäytystä)

Yhdellä sivulla  
(2 pysäytystä)

Vierekkäisellä sivulla  
(2 pysäytystä)

LED-LAMPPU 
Energiaa säästävä ja kestävä hissikuilun valaistus

TEKNISET TIEDOT

KUTSUPAINIKKEET 

KÄYTTÖMÄÄRITYKSET

LUKITUSJÄRJESTELMÄT 
Me tarjoamme hissillesi erilaisia lukitusjärjestelmiä.

OVIVAIHTOEHDOT
Teräs, alumiini tai paloluokiteltu.

Kutsupainike. 
Valkoinen, 
harmaa tai  
musta otsalevy.

Kosketusnäytön 
kutsupainike. 
Integroitu 
tasonilmaisin.

Kutsupainike. 
RFID-
tunnisteenlukija 
automaattista 
lukitusta varten. 

Etäkutsupainike.

LAVOJEN KOOT JA NIMELLISKUORMA
CIBES A1 AIR LAVAHISSI – MATALA TAUSTA 1 250 MM

Lavakoko, mm (l x s) Nimelliskuorma

800 x 830 300 kg, 3 henkilöä

1000 x 830 300 kg, 3 henkilöä

1000 x 930 300 kg, 3 henkilöä

1100 x 930 300 kg, 3 henkilöä

800 x 1217 400-500 kg, 4-5 henkilöä

900 x 1467 400-500 kg, 4-5 henkilöä

1000 x 1267 400-500 kg, 4-5 henkilöä

1000 x 1367 400-500 kg, 4-5 henkilöä

1000 x 1467 400-500 kg, 4-5 henkilöä

1100 x 1467 400-500 kg, 4-5 henkilöä

1100 x 1597 400-500 kg, 4-5 henkilöä

TECHNICAL SPECIFICATION

Hissin sijainti Sisätilat

Nimelliskuorma 300–500 kg

Nimellisnopeus 0,15 m/s

Nostokorkeus 13 m

Pysähdystasojen 
enimmäismäärä

6

Yläkorkeus 2250/1300 mm

Lavan taustan korkeus 1250 mm

Hissisyvennys 0/50/70 mm*

Hissikuilu Modulaarinen hissikuilu terästä tai 
lasia

Ovet Yksisaranainen

Ovimallit  Teräsovet, teräsportit, alumiiniovet, 
paloluokitellut ovet**

Oviaukko teräsovet (l x s) 900 x 2000 mm***

Oviaukko teräsportti (l x s) 900 x 1300 mm***

Oviaukko alumiiniovet (l x s) 900 x 2070 mm***

Oviaukko paloluokitellut ovet 
(l x s)

900 x 2000 mm***

Toimintajärjestelmä Ruuvi ja mutteri sekä turvamutteri

Ohjausjärjestelmä Mikrotietokonepohjainen

Virransyöttö 3 x 400 VAC 50/60 Hz 16 A (vakio), 
1 x 230 VAC tai 3 x 230 VAC 
(valinnainen)

Moottoriteho 2,2 kW

Valmistettu Ruotsissa

* 70 mm:n hissisyvennys, jos lava on valmisteltu laatoille/laminaatille.
** EN 81-58-normin mukaisesti paloluokitellut EI60-ovet. Paloluokitellut ovet on 
yhdistettävä paikalla rakennettuun hissikuiluun, jolla on vastaava tai korkeampi 
paloluokitus, paikallisten säädösten mukaisesti.
*** Vakio-oviaukko leveydeltään 1000-1100 mm lavalle.
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www.cibeslift.com/fi   myynti@cibesamslift.fi

CIBES-KONSERNI
IHMISTEN TUOMINEN YHTEEN

Vuonna 1947 perustettu Cibes Lift Group on maailman johtava tilaa säästävien, 
modulaaristen hissien valmistaja. Korkealaatuinen ruotsalainen tekniikka ja 
suurenmoinen skandinaavinen design ovat onnistumisemme salaisuus. Kaikki 
hissit valmistetaan tehtaassamme Ruotsissa ja niitä jaellaan yli 50 maahan 
200 sertifioidun jälleenmyyjän verkostolla.

Kaikki Cibes-hissimallit on varustettu CE-merkinnällä ja ne ovat käyneet läpi kattavan testauksen ja laadunvarmistuksen 

ennen tehtaalta poistumista. Hissimme ovat sertifioituja tuotteita, jotka ovat eurooppalaisten laatustandardien, 

Konedirektiivin 2006/42/EY ja normin EN 81-41 mukaisia. Nämä tuotetiedot ovat yleisiä ja me pidätämme 

oikeuden muokata tuotteen designia ja teknisiä tietoja. Poikkeamia värintoistossa saattaa ilmetä. Tärkeissä värien 

vastaavuusarvioissa fyysiset maalatut värinäytteet ovat suositeltavia. Cibes Lift Group AB omistaa Cibes Lift 

-tuotemerkin. © CIBES LIFT GROUP AB


