
CIBES-PÄIVITYSPAKETIT
CLASSIC JA CIBES AIR®



22

PÄIVITÄ KEVYTHISSISI
VIIMEISIMPIEN STANDARDIEN 
MUKAISEKSI
Ajan myötä materiaalit kuluvat, standardit muuttuvat ja suunnittelutrendit kehittyvät. Riippumat-
ta siitä, haluatko pidentää kevythissisi elinkaarta, parantaa mukavuutta ja turvallisuutta tai vain 
päivittää kevythissisi muotoilun, sinun kannattaa tutustua päivityspaketteihimme.

CIBESIN KAKSI
PÄIVITYSPAKETTIA 
CLASSIC &
CIBES AIR
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Me hoidamme kuljetusjärjestelyt. Riittää,  
kun sovit toimituspaikasta ja asennuspäivästä 
paikallisen Cibes-edustajasi kanssa.

Päivityspaketin toimitusaika riippuu tehtaan 
läpimenoajasta ja asuinpaikkasi sijainnista.  
Ota yhteyttä paikalliseen Cibes-edustajaan 
saadaksesi lisätietoja.

Ota yhteyttä Cibesiin
Ensimmäinen vaihe on lähettää pyyntö paikalliselle 
Cibes-edustajallesi. Meillä on maailmanlaajuinen 
jakeluverkosto ja paikalliset toimistot 20 maassa. Jos 
et löydä paikallista Cibes-edustajaa maastasi, ota 
meihin yhteyttä osoitteessa www.cibeslift.com/fi

Tarjous
Kun olemme vastaanottaneet pyyntösi, paikallinen 
Cibes-edustaja tekee sinulle yksityiskohtaisen 
tarjouksen valitusta päivityspaketista. Tarjous on 
voimassa 3 kuukautta.

Tilaus
Jos olet tyytyväinen tarjoukseen, paikallinen  
Cibes-edustaja lähettää sinulle tilausvahvistuksen, 
joka pitää hyväksyä. Kun olemme vastaanottaneet 
hyväksyntäsi, päivityspaketin valmistus voidaan 
aloittaa.

Toimitus ja asennus
Päivityspaketit valmistetaan tehtaallamme Ruotsissa. 
Kun päivityspaketti on valmis, toimitamme sen 
valitsemaasi osoitteeseen, ja paikallinen Cibes-
edustaja auttaa sinua sen asennuksessa.

PÄIVITYSPAKETIN  
TILAAMINEN
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5. Kutsupainike (ovi)
Vedenkestävä ruostumatto-
masta teräksestä valmistettu 
kutsupainike. Etulevy on 
vakiona eloksoitua alumiinia, 
mutta voit valita minkä 
tahansa RAL- tai premium- 
värin.

1. Turvareunus
Nostolavan ohjauspaneelin 
yläosaan sijoitettu turvareu-
nus pysäyttää hissin pie-
nimmästäkin kosketuksesta. 
Toimitetaan eloksoituna 
alumiinina.

4. Lattia
Voit valita kymmenen 
kulutusta kestävän ja liuku-
mattoman turvalattian välillä. 
Vakiotoimituksessa on musta 
lattia. Voit myös valita minkä 
tahansa yhdeksästä muusta 
vaihtoehdosta.

3. Nostolavan verhous
Nostolavan verhous on jaettu 
kolmeen osaan: Kaksi peite-
levyä molemmilla puolella, 
keskellä huoltoluukku.
 Toimitetaan RAL 9006 
harmaana vakiona tai 
valinnaisesti missä tahansa 
RAL- tai premium-värissä.

2. Käsijohde
Käsijohde on tärkeä nostolavan 
mukavuus- ja turvallisuusomi-
naisuus. Toimitetaan eloksoitu-
na alumiinina.

KLASSISET PÄIVITYSPAKETIT
Klassiset päivityspaketit antavat sinulle mahdollisuuden tehdä omia valintoja.

11. Lattiakuopan peitelevy
Lattiakuopan peitelevy antaa 
kevythissille siistin ja tyy-
likkään ilmeen. Toimitetaan 
RAL 9016 valkoisena vakiona 
tai valinnaisesti missä tahan-
sa RAL- tai premium-värissä.

5. Hipaisukytkin (ovi)
Kutsupainike hipaisukytkimellä 
on tyylikäs ja nykyaikainen, 
ja se sisältää integroidun 
kerrosilmaisimen.
Soveltuu vain sisäkäyttöön.

6. Merkintä/teksti (ohjaus-
paneeli)
Ohjauspaneelin tekstin 
vaihtaminen on loistava tapa 
parantaa hissin ulkonäköä. 
Voit mukauttaa tekstin halua-
mallasi tavalla, kunhan pakol-
liset tiedot ovat mukana.

12. Turvareuna
Nostotason reunoihin sijoitet-
tavat turvareunat pysäyttävät 
kevythissinn pienimmästäkin 
kosketuksesta. Toimitetaan 
harmaana.

7. Ohjauspaneeli
Klassinen 2006-mallin 
ohjauspaneeli on valmistettu 
eloksoidusta alumiinista. 
Ohjauspaneeli on saatavana 
CiCon-versiona ja sitä edeltä-
vänä versiona.

15. Automaattinen 
kuiluvalo
Automaattinen kuiluvalo on 
älykäs ja energiaa säästävä 
ominaisuus, joka sammuttaa 
valot automaattisesti asete-
tun viiveen jälkeen.

13. Kuilupaneelit
Teräspaneelit ovat vakiona 
valkoiset. Saatavana myös 
RAL- tai premium-väris-
sä. Lasipaneelikehykset 
vakiona eloksoitua alumiinia. 
Saatavan myös RAL- tai 
premium-väreissä.

9. Kerrosilmaisin (CiCon)
Vuonna 2017 käyttöön otetun 
CiCon-ohjausjärjestelmän 
kanssa yhteensopiva kerrosil-
maisin. Kerrosilmaisin voidaan 
sijoittaa ovien viereen ja koriin.

10. Peitelevy (nostotason alla)
Nostotason alle sijoitettava 
peitelevy antaa hissille siistin ja 
tyylikkään ilmeen. Toimitetaan 
RAL 9016 harmaana vakiona 
tai valinnaisesti missä tahansa 
RAL- tai premium-värissä.

9. Kerrosilmaisin (CiConia 
edeltävä)
Vanhalla ohjausjärjestelmällä 
varustettujen kevythissien 
kanssa yhteensopiva kerros-
ilmaisin.

14. Palokäyttö
Palokäyttö on tärkeä turvaomi-
naisuus. Se lähettää nosto-
tason ennalta ohjelmoituun 
tasanteeseen, jos palohälytys 
aktivoituu.

8. Taitettava istuin
Taitettava istuin on valmistet-
tu massiivipuusta ja kroma-
tusta teräksestä, ja se kestää 
jopa 150 kg:n kuorman.
Istuin lisää matkustus-
mukavuutta ja on saatavilla 
malleihin A5000 ja A8000.

YHDISTELE PAKETTISI

Voit muodostaa oman, räätälöidyn 
päivityspakettisi.

Jos et löydä etsimääsi osaa tämän 
esitteen ehdotusten joukosta, ota 
yhteyttä paikalliseen Cibes-edustajaasi, 
ja me selvitämme asian.
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Ei kuvassa: 10, 11, 14, 15.

Ei kuvassa: 10, 11.
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CIBES AIR  
-PÄIVITYSPAKETTI
Päivitä nostotason näkyvät osat uuteen Cibes Air-sarjaan. Cibes Air on uusin  
kotihissimme, joka yhdistää ajatonta skandinaavista muotoilua, innovatiivisen 
toiminnan ja luonnonmateriaalit tarjotakseen sinulle ainutlaatuisen kokemuksen, 
jossa muoto ja toiminta toimivat yhdessä täydellisessä harmoniassa.
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CIBES AIR TEXTILE
Cibes Air Textile on leikkisä yhdistelmä  
luonnollista kangasta takapaneelissa ja jauhe-
maalattua metallia etupaneelissa.

Lisätietoja vaihtoehdoista saat osoitteesta 
www.cibeslift.com/fi.

CIBES AIR METAL
Cibes Air Metal -malli toimitetaan vakiona  
mustalla takapaneelilla ja valkoisella etupane-
elilla. Se antaa sinulle vapauden luoda oma 
ainutlaatuinen väriyhdistelmäsi.

Lisätietoja vaihtoehdoista saat osoitteesta 
www.cibeslift.com/fi.

CIBES AIR WOOD 
Cibes Air Wood on hienostunut sekoitus taka-
paneelin puuta ja etupaneelin samettisen sileää 
mustaa, valkoista tai beigeä DecoLegno®-pintaa.

Lisätietoja vaihtoehdoista saat osoitteesta  
www.cibeslift.com/fi.

Cibes Airin etupaneelissa on tyylikkäällä peililasilla 
peitetty 7 tuuman näyttö, jossa on kerrosilmaisin.

BAMBU

TAMMI

VILLA

PELLAVA

RAL 9016

RAL 9005

Cibes Airissa on ainutlaatuinen, ergonominen käsijohde, 
jossa on integroidut painikkeet. Hissin liikuttamiseen 
riittää, että nojaat käsijohteeseen.

Cibes Airin hätäpysäytys- ja hälytyspainikkeilla on 
huomaamaton ja tyylikäs muotoilu, joka löytyy 
yksinomaan Cibesin kevythisseistä.
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Cibes Amslift Oy 
Puhelin: 020 743 2010    myynti@cibesamslift.fi    www.cibeslift.com/fi

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 muut-

taa tuotteen suunnittelua ja teknisiä tietoja. Vähäisiä poikkeamia värintoistossa voi esiintyä. Suosittelemme käyttämään fyysisiä värinäytteitä tarkkaan värien 

yhdistelyyn. Cibes-tuotemerkin omistaa © Cibes Lift Group AB.

PÄIVITYSPAKETTIEN YHTEENSOPIVUUS
Eri päivityspakettien yhteensopivuus kevythissisi kanssa riippuu mallista ja ohjausjärjestelmän versiosta. Alla 
mainitut valmistusaikavälit ovat likimääräisiä. Ota yhteyttä Cibes-edustajaasi saadaksesi lisätietoja kevythissisi 
päivitysmahdollisuuksista.

PÄIVITYSPAKETIT

#  

1 Turvareunus

2 Käsijohde

3 Nostolavan verhous

4 Lattia

5 Kutsupainike (ovi)

5 Hipaisukytkin (ovi)

6 Teksti (ohjauspaneeli)

7 Ohjauspaneeli (CiConia edeltävä)

7 Ohjauspaneeli (CiCon)

8 Taitettava istuin

9 Kerrosilmaisin (CiConia edeltävä)

9 Kerrosilmaisin (CiCon)

10 Peitelevy (nostotason alla)

11 Peitelevy (lattian kuoppa)

12 Turvareunat

13 Kuilupaneelit

14 Palokäyttö

15 Automaattinen kuiluvalo

Cibes Air -päivityspaketti

VALMISTUSVUOSI
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