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OPPGRADER DIN  
LØFTEPLATTFORM TIL  
EN MODERNE STANDARD
Over tid blir materialer slitt, løftestandarder endres og designtrender utvikler seg.  
Uansett om du vil forlenge livssyklusen til heisen din, forbedre nivået på komfort  
og sikkerhet, eller bare oppdatere heisen din med ett nytt og friskt design, bør du  
sjekke ut våre oppgraderingspakker.

VÅRE TO  
OPPGRADERINGSPAKKER

KLASSISK &
CIBES AIR
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Vi tar oss av transporten til valgt sted. Man 
trenger bare å avtale leveringssted og ønsket dato 
for installering.

Leveringsstiden for komponentene eller settet vil 
avhengig av ledig produksjonstid fra vår fabrikk og 
hvor du bor. Kontakt oss for mer informasjon.

Kontakt Cibes
Det første trinnet er å sende en forespørsel til  
din lokale Cibes-representant. Du finner vår  
kontaktinformasjon på Cibes Lift Norge sin  
nettside, www.cibeslift.no. Du kan også sende mail: 
info@cibes.no eller ringe oss: 56 32 0009  
for spørsmål.

Tilbud
Når vi har mottatt forespørselen din, vil din 
representant gi deg et detaljert tilbud for det 
valgte oppgraderingssettet. Tilbudet ditt er 
gyldig i 3 måneder.

Bestilling
Hvis du er fornøyd med tilbudet, vil vi sende deg  
en bestillingsbekreftelse, og med en godkjennelse 
fra deg, kan vi sette bestillingen i produksjon. 

Levering og installasjon
Våre oppgraderingspakker er produsert på vår  
fabrikk i Sverige. Når alt er ferdig produsert,  
ordner vi med transport og installasjon til din  
valgte adresse.

SLIK BESTILLER DU  
OPPGRADERINGS
PAKKENE
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5. HIT-knapp
Vanntett knapp i rustfritt 
stål. Frontplaten leveres i 
naturanodisert aluminium 
som standard, og i alle RAL 
eller premiumfarger som et 
alternativ.

1. Sikkerhetslist
Den øverste sikkerhetslisten, 
plassert på toppen av kontroll
panelet stopper heisen ved 
den minste berøring. Leveres 
i naturanodisert aluminium.

4. Gulv
Vi tilbyr deg valget mellom 
10 slitesterke og sklisikre 
sikkerhetsgulv. Leveres i sort 
som standard, eller i 9 andre 
farger som et alternativ.

3. Frontpanel
Frontpanelet er delt inn i 3 
deler: 2 dekselplater på hver 
side, med en serviceluke i 
midten. Leveres i RAL 9006 
(grå) som standard, men 
er tilgjengelig i andre RAL 
eller premiumfarger som 
alternativ.

2. Håndtak
Håndtaket er en viktig komfort 
og sikkerhetsfunksjon i 
plattformdesignet. Leveres i 
naturanodisert aluminium.

KLASSISKE OPPGRADERINGER
De klassiske oppgraderingssettene gir deg frihet til å sette sammen ditt eget design. 

11. Dekkplate for grop
Dekkplate for grop gir heisen 
et rent og elegant utseende. 
Leveres i hvit RAL 9016 som 
som standard, eller i andre 
RAL/premiumfarger som 
alternativ.

5. HIT-knapper med  
berøringsskjerm
Destinasjonsknappen på 
berøringsskjermen har  
et elegant og moderne 
design med en integrert 
etasjeanviser. Kun egnet  
for innendørs bruk og i 
private hjem.

6. Overflate/tekst  
(kontrollpanel) 
Å skifte kontrollpanelets 
overflate er en fin måte å 
oppgradere utseendet på 
heisen din på. Vi tilbyr  
muligheten til å få et  
skreddersydd design av  
kontrollpanelet, så lenge 
man beholder den obliga
toriske informasjonen. 

12. Sikkerhetslist / klemlist
Sikkerhetslist / klemlisten 
som er plassert rundt platt
formgulvet stopper heisen 
ved den minste berøring. 
Leveres i grått.

7. Kontrollpanel
Kontrollpanelet med det 
klassiske 2006designet 
leveres i naturanodisert 
aluminium. Kontrollpanelet 
er tilgjengelig i en preCiCon 
og en CiConversjon.

15. Automatisk sjakt-
belysning
Den automatiske sjakt
belysningen er smart og 
energibesparende. Lysene 
vil automatisk slås av etter 
en forhåndsinnstilt tid.

13. Sjaktpaneler
Sjaktpaneler i RAL 9016 som 
standard, RAL eller premium 
farger som et alternativ. 
Glasspaneler i naturanodisert 
aluminium som standard. 
RAL eller premium farge 
som et alternativ.

9. Etasjeanviser (CiCon)
Etasjeanviseren er kompatibel 
med heiser med det gamle 
kontrollsystemet.

10. Dekkplate (under 
plattform)
Dekkplaten under plattformen 
gir heisen et rent og elegant 
utseende. Leveres i hvit RAL 
9016 som standard, eller andre 
RAL eller premiumfarger.

9. Etasjeanviser
Etasjeanviseren er kompa
tibel for heisløsninger med 
det gamle kontrollsystemet.

14. Brannkjøring
Brannkjøringen er en viktig 
sikkerhetsfunksjon. Dersom 
brannalarmen er aktivert sender 
den løfteplattformen til den 
forhåndsprogrammerte valgte 
etasjen.

8. Sammenleggbart sete
Foldesetet leveres i massivt 
tre og forkrommet stål og 
tåler maks 150 kg. Setet  
har en god komfort og er 
tilgjengelig for løfteplatt
formene A5000 og A8000.

SETT SAMMEN DIN  
OPPGRADERINGSPAKKE

Du har friheten til å komponere din  
egen unike oppgraderingspakke.

Dersom du ikke finner heisdelene du 
ser etter, så ikke nøl med å kontakte  
oss. Vi hjelper deg gjerne med din 
forespørsel. 
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SETT SAMMEN DIN  
OPPGRADERINGSPAKKE

Ikke i bildet: 10, 11, 14, 15.

Ikke i bildet: 10, 11.
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CIBES AIR  
OPPGRADERINGSSETT
Oppgrader din løfteplattform til vår splitter nye Cibes Air. Vår nyeste  
løfteplattform, Cibes Air, kombinerer tidløs skandinavisk design, intuitiv  
funksjon og naturlige materialer hvor form og funksjon arbeider sammen  
i en perfekt harmoni.
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CIBES AIR TEXTILE
Cibes Air Textile er en kombinasjon av naturlige 
materialer for bakpanelet og puverlakkert 
metall på frontpanelet. 

Dersom du ønsker å se alle dine valgmulig
heter besøk oss på www.cibeslift.com/no

CIBES AIR METAL
Leveres med et svart bakpanel og et hvitt  
frontpanel som standard. Med Cibes Air metall 
får du stor frihet til å lage din egen unike  
fargekombinasjon.

Dersom du ønsker å se alle dine valgmuligheter, 
besøk oss på www.cibeslift.com/no

CIBES AIR WOOD 
Cibes Air Wood har en sofistikert blanding av tre 
på bakpanelet og en fløyelsmyk sort, hvit, eller 
beige DecoLegno® på frontpanelet. 

Dersom du ønsker å se alle dine valgmuligheter 
kan du besøke oss på www.cibeslift.com/no

Frontpanelet på Cibes Air inkluderer en 7" skjerm
med etasjeanviser, som er dekket med et elegant 
speilglass.

BAMBUS

EIK

ULL

LIN

RAL 9016

RAL 9005

Den unike, ergonomiske utformingen av håndtaket på 
Cibes Air inkluderer destinasjonsknapper. Bare len deg 
på håndtaket for å starte reisen.

Nødstoppknappen og alarmknappen fra Cibes Air har et 
diskret og elegant design som er utviklet spesielt for 
Cibes. 
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Cibes Lift Norge    
Telefon: +47 56 32 0009    info@cibeslift.no    www.cibeslift.com/no

Alle Cibes løfteplattformer er CEmerket og går igjennom omfattende testing før de forlater fabrikken vår. Våre heisløsninger er sertifiserte produkter som 

overholder Europeiske kvalitetsstandarder Maskindirektivet 2006/42/EF og EN 8141. Denne brosjyren er generell og vi forbeholder oss muligheten til å endre 

produktdesignet og spesifikasjoner. Avvik i fargegjengivelse kan forekomme. For mer nøyktig gjengivelse av spesifikke farger anbefales fysiske fargeprøver. 

Merkevaren Cibes eies av Cibes Lift Group AB.

LISTE OVER SAMMENSETNINGER
Sammensetningen av våre ulike deler til heisen avhenger av modellen og hvilken versjon av kontrollsystemet 
du har. Produksjonsperiodene nevnt nedenfor er omtrentlige. Hvis du vil ha informasjon om oppgraderings
mulighetene for din spesifikke løfteplattform kan du kontakte din lokale Cibes-forhandler.

OPPGRADERINGSMULIGHETER

#  

1 Sikkerhetslist / klemlist

2 Håndtak

3 Plattformkledning

4 Gulv

5 HITknapp (dør) 

5 HITknapp med berøringsskjerm (dør)

6 Overflate/tekst (kontrollpanel)

7 Kontrollpanel (preCiCon)

7 Kontrollpanel (CiCon)

8 Sammenleggbart sete

9 Etasjeanviser (preCiCon)

9 Etasjeanviser (CiCon)

10 Dekkplate (under plattform)

11 Dekkplate (grop)

12 Sikkerhetslister / klemlister

13 Sjaktpaneler

14 Brannkjøring

15 Automatisk sjaktbelysning

Cibes Air oppgraderingssett

PRODUKSJONSÅR

<2003 2003–2006 2006–2010 2010–2017 2017–

✔ ✔

✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔

✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔  

✔

✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔  

✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔

✔ ✔

✔

MODELL / TYPE

A4000 A5000 A6000 A7000 A8000 A9000

✔ ✔   ✔  

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔  

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔  

✔ ✔  ✔ ✔  

✔ ✔  ✔ ✔  

✔ ✔  ✔ ✔  
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✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔  

✔ ✔  ✔   

✔ ✔  ✔   

✔ ✔  ✔ ✔  

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔


