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UPPGRADERA DIN HISS TILL 
VÅR SENASTE STANDARD
Med tiden slits material, hissens standardutförande förändras och designtrender utvecklas. 
Oavsett om du vill förlänga hissens livscykel, höja nivån av komfort och säkerhet, eller bara 
uppdatera hissen med ny och fräsch design, bör du kolla in våra uppgraderingspaket. 

CIBES TVÅ 
UPPGRADERINGSKIT 
CLASSIC &
CIBES AIR
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Cibes tar hand om allt som rör transport av din hiss. 
Det enda vi behöver komma överens om är plats för 
leverans och datum för installation.

Leveranstiden för ditt uppgraderingskit beror på 
fabrikens ledtider. Kontakta oss för mer information.

Kontakta Cibes
Det första steget är att du skickar en förfrågan. Har 
du mer specifika frågor är du alltid välkommen att 
kontakta någon av våra kunniga säljare. Vi hjälper dig 
steg för steg under hela ditt hissköp, läs mer på 
www.cibeslift.com.

Offert
När din förfrågan kommit oss tillhanda, kommer vi 
att ge dig en detaljerad offert för det valda uppgrade
ringskitet. Offerten är giltig i 3 månader. 

Order
Om du är nöjd med din offert kommer vi att skicka 
en orderbekräftelse, som därtill behöver ditt 
slutgodkännande. Så snart vi får ditt godkännande 
av beställningen påbörjas tillverkningen av ditt 
uppgraderingskit.

Leverans & installation
Uppgraderingskiten tillverkas i vår fabrik i Sverige. 
Så snart ditt uppgraderingskit är färdigt ordnar vi 
med transport till din valda adress och hjälper dig 
därefter med installation. 

SÅ BESTÄLLER DU ETT 
UPPGRADERINGSKIT
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5. Anropsknapp
Vattentålig anropsknapp 
i rostfritt stål. Levereras i 
naturfärgat, anodiserat alu
minium som standard, och i 
valfri RAL eller premiumfärg 
som valbart alternativ. 

1. Klämlist
Den övre klämlisten, som  
placerats överst på platt
formens kontrollpanel, 
stannar hissen vid minsta  
beröring. Levereras i natur
färgat, anodiserat aluminium. 

4. Golv
Vi erbjuder dig valet mellan 
10 slitstarka och halksäkra 
säkerhetsgolv. Levereras i 
svart som standardlösning 
eller i 9 andra färger som 
valbara alternativ. 

3. Beklädnadsplåt
Beklädnadsplåten är 
upp delad i tre delar: två täck
plåtar på vardera sida, med 
en servicelucka i mitten. 
Levereras i grå RAL 9006 
som standard, eller i valfri 
RAL eller premiumfärg som 
möjligt tillval.

2. Handledare
Ledstången är en viktig kom
fort och säkerhetsfunktion i 
plattformsdesignen. Levereras 
i naturfärgat, anodiserat 
aluminium.

CLASSIC UPPGRADERINGSKIT
Ett klassiskt uppgraderingskit som ger dig friheten att göra mer personliga val. 

11. Täckplåt för hissgrop
Täckplåten för hissgropen 
ger hissen ett stilrent och 
elegant utseende. Levereras 
i vit RAL 9016 som standard, 
eller i valfri RALfärg eller pre
miumfärg som möjligt tillval.

5. Anropsknapp med 
touchscreen
Elegant och modern anrops
knapp med touchscreen 
som även inkluderar en inte
grerad våningsvisare. Endast 
lämplig för inomhissar. 

6. Dekaler/text  
(kontrollpanel)
Att byta ut dekaler på  
kontrollpanelen är ett 
utmärkt sätt att förhöja  
hissens utseende. Vi 
erbjuder dig möjligheten 
att skräddarsy designen av 
dekalerna, så länge all  
obligatorisk information 
ingår.

12. Säkerhetskanter
Säkerhetskanterna, pla
cerade runt plattformsgolvet, 
stannar hissen vid minsta 
beröring. Levereras i grått.

7. Kontrollpanel
Kontrollpanelen med vår 
klassiska 2006design leve
reras i naturfärgat, anodiserat 
aluminium. Kontrollpanelen 
finns i en pre-CiCon och en 
CiConversion. 

15. Automatisk schakt
belysning
Smart och energibe
sparande schaktbelysning 
som automatiskt släcker 
lamporna efter en tidsinställd 
fördröjning. 

13. Schaktpaneler
Stålpaneler i vitt som stand
ard, RAL eller premiumfärg 
som tillval. Glaskassetter 
i naturfärgat, anodiserat 
aluminium som standard, 
RAL eller premiumfärg som 
möjligt tillval. 

9. Våningsvisare (CiCon)
Våningsvisare kompatibel 
för hissar med  CiConstyr
systemet som introducerades 
2017. Våningsvisaren kan 
placeras på dörrarna eller på 
plattformen. 

10. Täckplåt (under  
plattformens golv)
Täckplåten under själva 
plattformen ger hissen ett 
stilrent och elegant utseende. 
Levereras i vit RAL 9016 som 
standard, eller i valfri RAL 
eller premiumfärg som möjligt 
tillval.

9. Våningsvisare  
(preCicon)
Våningsvisare kompatibel 
för hissar med vårt gamla 
styrsystem. Våningsvisaren 
kan placeras på dörrarna 
eller på plattformen.

14. Branddrift
Branddriften är en viktig 
säkerhetsfunktion som kör 
plattformen till en förprogram
merad stannpunkt enligt ditt 
val, förutsätter att brandlarmet 
är aktiverat. 

8. Fällsits
Fällsitsen levereras i massivt 
trä och rostfritt stål och har 
en belastning på max 150 kg. 
Den ger flexibel komfort och 
finns tillgänglig för våra hiss
modeller A5000 och A8000.

DESIGNA DITT KIT

Du har frihet att komponera ditt alldeles 
egna och unika uppgraderingskit.

Hittar du inte de hisstillbehör du letar 
efter i våra föreslagna kit? Kontakta oss 
så ordnar vi det! 
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Ej i bild: 10, 11, 14, 15.

Ej i bild: 10, 11.
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CIBES AIR
UPPGRADERINGSKIT
Uppgradera den vertikala delen av plattformen till vår helt nya Cibes Air.
Vår senaste plattformshiss som kombinerar tidlös skandinavisk design,  
intuitiv funktion och naturmaterial där form och funktion fungerar  
tillsammans i perfekt harmoni.
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CIBES AIR TEXTILE
Cibes Air Textile är en lekfull kombination 
av naturfibrer för plattformens bakpanel 
och pulverlackerad metall för plattformens 
frontpanel.

För att få en översikt av våra möjliga alternativ, 
vänligen besök www.cibeslift.com.

CIBES AIR METAL
Levereras med svart bakpanel och vit front
panel som standard, men designkonceptet 
Cibes Air Metal ger dig fullständig frihet att 
skapa din egen unika färgkombination.

För att få en översikt av våra möjliga alternativ, 
vänligen besök www.cibeslift.com.

CIBES AIR WOOD 
Cibes Air Wood är en sofistikerad blandning av trä 
för plattformens bakpanel och sammetslen vit, 
svart eller beige DecoLegno® för plattformens 
frontpanel.

För att få en översikt av våra möjliga alternativ, 
vänligen besök www.cibeslift.com.

Cibes Airs frontpanel har en 7” tums hissdisplay 
med stor våningsvisare, täckt i elegant spegelglas.
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RAL 9016

RAL 9005

Cibes Air har en unik, ergonomisk handledare med 
våningsknappar som integrerats i handledaren. Luta 
helt enkelt din hand mot handledaren för att resa.

Cibes Airs nödstopp och larmknapp har en diskret och 
elegant design, skapad exklusivt av och för Cibes.
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Cibes Lift Group AB       
Telefon: 026 17 14 00    info@cibeslift.com    www.cibeslift.com

Samtliga av Cibes hissmodeller är CEmärkta och genomgår omfattande tester och kvalitetskontroller innan de lämnar vår fabrik. Våra hissar är certifierade 

produkter som uppfyller europeiska kvalitetsstandarder, maskindirektiv 2006/42 / EG och SSEN 8141. Den här produktinformationen är generell och vi för

behåller oss rätten att ändra produktdesign och specifikationer. Avvikelser i färgåtergivning kan förekomma. För specifika färgmatchningar rekommenderas 

fysiska färgprover. Varumärket Cibes ägs av © Cibes Lift Group AB.

KOMPATIBLA UPPGRADERINGSKIT
Hur pass kompatibla våra uppgraderingskit är beror på vilken hissmodell du har, samt vilken version av  
kontrollsystem som har installerats. De tillverkningsperioder som nämns nedan är ungefärliga. Kontakta  
oss för mer detaljerad information om vilka uppgraderingsmöjligheter som finns för just din specifika hiss. 

UPPGRADERINGSKIT

#  

1 Klämlist

2 Handledare

3 Beklädnadsplåt

4 Golv

5 Anropsknapp

5 Anropsknapp med touchscreen

6 Dekaler/text (kontrollpanel)

7 Kontrollpanel

7 Fällsits

8 Våningsvisare (preCiCon)

9 Våningsvisare (CiCon)

9 Täckplåt (under plattformens golv)

10 Täckplåt för hissgrop

11 Säkerhetskanter

12 Schaktpaneler

13 Branddrift

14 Automatisk schaktbelysning

15 Automatic shaft lighting 

Cibes Air Uppgraderingskit
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