STILFULL TILLGÄNGLIGHET
PRODUKTGUIDE FÖR KALEA PLATTFORMS- OCH KORGHISSAR
Hisslösningar för privata, offentliga och kommersiella byggnader

1

KALEA HISSLÖSNINGAR
Kalea Lifts erbjuder dig ett brett utbud av eleganta hisslösningar,
som smälter in sömlöst i de flesta typer av interiörer och byggnader.
Oavsett storlek, modell och utförande, är våra hissar utformade för
minimal påverkan på såväl byggnad som miljö.

KALEAS UNIKA KVALITETER
Tack vare vårt smarta och platsbesparande koncept, förhöjer våra
hissar komforten och skönheten i alla typer av miljöer, till en
bråkdel av kostnaden för en konventionell hiss.
Hissinstallationen tar bara några dagar och har minimal strukturell
påverkan på din byggnad. Eftersom vår skruvdrivna hissteknologi
är pålitlig, robust och miljövänlig, är en hiss från Kalea alltid ett bra
och säkert val.
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STANDARDER OCH CERTIFIKAT
Typcertifikat. Energimärkning:
A med drivsystem EcoSilent
B med drivsystem Standard
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KALEA ECOSILENT – EN TYST
REVOLUTION FÖR SKRUVDRIVNA HISSAR
Efterfrågan på hissar ökar i samma snabba takt som våra

En hiss utrustad med EcoSilent har energimärkning A och

byggnader blir allt högre och vår befolkning allt äldre.

förbrukar endast cirka 215 kWh/år, vilket är mindre än en

Men hissar konsumerar uppskattningsvis 4 % av all energi

modern tvättmaskin.*

som produceras globalt och bidrar dessutom till ökat
buller i våra hem och städer.

Dessutom minskar EcoSilent ljudet från hissen till 40 dB,
vilket motsvarar ljudnivån i ett tyst bibliotek.**

Det inspirerade oss till att utveckla drivsystemet EcoSilent,
som är en tyst revolution för skruvdrivna hissar.

* Årlig energiförbrukning baserad på en hiss med 2 plan och 3,6 m lyfthöjd, utrustad med EcoSilent och med en användningsfrekvens på 20 resor/dag.
** Mätning utförd 2 meter från hiss med 150 kg last som färdas i konstant hastighet.

TYSTGÅENDE HISSAR

Jetplan: 150 dB

Hissar utrustade med EcoSilent går
väldigt tyst. Inne i hissen ligger ljudnivån
runt 55 dB, vilket kan jämföras med ljudet
från en diskmaskin. Utanför hissen ligger
ljudnivån runt 40 dB.

Rinnande vattenkran: 85 dB
Tvättmaskin: 65 dB
Diskmaskin: 55 dB
Hiss med EcoSilent: 40 dB
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KALEA KORGHISSAR
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ETT SMART VAL
Kalea C1 Futura levereras i färdiga moduler, vilket
inte bara effektiviserar vår produktion, utan er
bjuder dig flera fördelar: Din hiss kan levereras och
installeras mycket snabbare än andra hissar och vårt
modulbaserade koncept minimerar både behovet av
ombyggnation och dina arbetskostnader. Dessutom
är vårt skruvdrivna system mycket pålitligt och kräver
mindre underhåll än andra drivsystem.

PLATSBESPARANDE DESIGN
Kalea C1 Futura är utrustad med impuls
körning och automatiska skjutdörrar,
precis som vanliga korghissar, men erbjuder
samma platsbesparande fördelar som
plattformshissar.
- Låg hissgrop, 100 mm
- Endast 2500 mm topphöjd
- Modulschakt som tillval
- Märklast 525/630 kg
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HISSDESIGN SOM PASSAR DIN STIL
Kalea C1 Futura erbjuder dig en elegant, effektiv och anpassningsbar hisslösning. Vårt stora
urval av olika kulörer och material gör det enkelt för dig att skapa en hissdesign som är i
perfekt harmoni med din unika stil.
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INBYGGD HISS SMÄLTER IN

Kalea C1 Futura kan levereras utan modulschakt för enkelt
montage av hissen i platsbyggt eller befintligt schakt.

GOLV

GOLV

GOLV

Standardgolv - Altro Walkway - Klass A+
i The Green Guide. Halkskydd klass R10.
Svart 100% ftalatfri vinyl.

Kalea erbjuder flera olika golvalternativ
i olika mönster som exv. Forbo Surestep
Material Black Seagrass 18572.

Alla våra golv innehåller återvunnet material,
och har en halkskyddad och slitstark yta
som som håller för offentliga miljöer.

KABINVÄGGAR

KABINVÄGGAR

ANROPSKNAPP

Ek fortsätter att vara en stark inredningstrend.
Ekmönstrad laminat finns som tillval
för kabinväggarna i våra hissar.

En annan stark trend är blonda, ljusa
träslag, som ger ett tidlöst intryck och
smälter in med de flesta interiörer.

Både anropsknappar och kontrollpanel,
finns med elegant och användarvänlig
touchscreen som tillval.
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HISSDESIGN I SAMKLANG MED DITT VARUMÄRKE
Kalea erbjuder dig ett brett utbud av olika kulörer och material så att du enkelt kan
utforma en hissdesign i perfekt samklang med ditt varumärke.
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KALEA KOMMERSIELLA HISSAR
Plattformshiss Kalea A4 Primo är en utrymmes
effektiv och elegant hisslösning som är ett utmärkt
val för de flesta verksamheter. Det färdiga modul
schaktet, den låga gropen och den minimala topp
höjden gör hissen mycket enkel att införliva med
såväl nya som befintliga byggnader.

SKRÄDDARSYDDA ELEMENT
För att bevara den öppna och luftiga
känslan i rummet, kan Kalea A4 Primo
utrustas med en halvdörr på övre plan.
Den här hissen har försetts med skräddar
sydda dörrhandtag i trä, som harmonierar
fint med de rustika trägolven i lokalen.
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KREATIV HISSDESIGN FÖR DITT HEM
Den kompakta designen och de stora valmöjligheterna i fråga om färger, material och tillbehör
gör det enkelt för villahiss Kalea A4 Mini att anpassa sig till ditt hem och din inredningsstil.
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KALEA VILLAHISSAR

Har du någonsin drömt om ett hem utan trappor, där alla våningar kan nås med en enkel knapptryckning?
Kalea A4 Mini kan göra din dröm till verklighet. Kontakta Kalea, så hjälper vi dig att designa din hemmahiss.

Kalea A4 Mini är en villahiss som ryms på en minimal
golvyta men som gör maximal skillnad i din vardag.
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KALEA OFFENTLIGA HISSAR
Den låga hissgropen, de små byggmåtten och
hisschaktet i byggfärdiga moduler, gör Kalea A4
Primo till en perfekt hisslösning för befintliga
byggnader.
Kalea erbjuder dig fantastiska valmöjligheter vad
gäller olika schaktmaterial, kulörer och dörrmodeller,
så att du kan skapa en hissdesign som passar just
ditt projekt.
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Våra eleganta, panoramaglasade
ståldörrar levereras som standard,
men vi erbjuder även halvdörrar,
aluminiumdörrar och brand
klassade dörrar.
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KALEA GODS- OCH BÅRHISSAR
Kalea A4 Mille är en rymlig, kraftfull och mångsidig
hiss. Hissen är godkänd för både gods- och person
transport och klarar laster på upp till 1000 kg.

Den låga hissgropen, den reducerade
topphöjden och det byggfärdiga modul
schaktet, gör A4 Mille till en mycket
kostnadseffektiv hisslösning för
kommersiella och offentliga miljöer.
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MÅNGSIDIG & KRAFTFULL HISS

Tack vare sina generösa plattformsstorlekar och extra breda dörrar, har Kalea A4 Mille kapacitet att klara
såväl godspallar och pallyftare som bårar, sjukhussängar och grupper på 8-10 personer.
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TILLVAL FÖR DIN
KOMFORT
Eftersom din komfort är viktig för oss, erbjuder vi
ett stort urval av tillval och tillbehör som gör våra
hissar ännu enklare och bekvämare att använda.

TILLVAL SCHAKT - Modulschaktet finns med stålkassetter,
eller kassetter i klart eller tonat glas. Alla fyra sidor av
schaktet kan glasas.
DÖRRMODELLER - Välj mellan ståldörrar, aluminium
dörrar eller brandklassade dörrar (EI60). Våra stål- och
aluminiumdörrar kan utrustas med inbyggda, osynliga
dörröppnare för din bekvämlighet.

ANROPSKNAPP MED TOUCH - Anropsknappen med
touchscreen inkluderar en våningsvisare. Taggläsare för
autolås/skollås finns som tillval.
KLASSISK ANROPSKNAPP - Den klassiska anropsknappen
finns med vit, grå, svart eller brun tablå samt flera olika
låssystem. Knappen kan även väggmonteras (montagebox
inkluderas).

TAK MED LED LYSDIODER
Energibesparande och hållbar belysning
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SKAPA DIN
EGEN DESIGN
Kalea ger dig frihet att skapa en unik design för din
plattformshiss, i perfekt samklang med byggnadens
arkitektoniska stil och inredning.

DESIGNA DIN PLATTFORMSHISS
EXEMPEL PÅ KULÖRER FÖR SCHAKT & DÖRRAR

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

GOLVALTERNATIV

Utöver vår kollektion av säkerhetsgolv i PVC, erbjuder Kalea golvbeläggning i slitstark aluminiumdurkplåt. Det är även möjligt att lägga
in eget golvkakel eller laminat (max 20 mm tjocklek).

GLASALTERNATIV

Clear glass

Arctic Snow

Polar White

Light Fume Brown

Light Fume Grey

Dark Fume Brown
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SKAPA DIN EGEN DESIGN
Kalea ger dig frihet att skapa en unik design för din korghiss,
i perfekt samklang med byggnadens arkitektoniska stil och
inredning.

MED ELLER UTAN SCHAKT - Levereras med byggfärdigt
schakt i stål eller glas, eller utan, för enkelt montage i plats
byggt eller befintligt schakt.
ANROPSKNAPP MED TOUCH - Anropsknappen med
touchscreen inkluderar en våningsvisare. Taggläsare för
autolås/skollås finns som tillval.
KLASSISK ANROPSKNAPP - Den klassiska anropsknappen
finns med vit, grå, svart eller brun tablå samt flera olika
låssystem. Knappen kan även väggmonteras (montagebox
inkluderas).

DÖRRALTERNATIV
Dörrar i stål, rostfritt stål, glas eller med EI60 brandklassning.

TAKALTERNATIV
Korgtaket finns i tvåmodeller; i stål med LED lysdioder, eller med
LED-panel i frostat plexiglas.
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KONTROLLPANEL
KONTROLLPANEL MED TOUCHSCREEN - Kontrollpanelen i
svart glas är responsiv och användarvänlig och inkluderar en
integrerad våningsvisare samt telefon/högtalare.
KLASSISK KONTROLLPANEL - En konventionell kontrollpanel
utrustad med taktila tryckknappar med belysning samt
integrerad våningsvisare och telefon/högtalare. Kontroll
panelen levereras i rostfritt stål eller valfri RAL-kulör som
tillval.

DESIGNA DIN KORGHISS
EXEMPEL PÅ KULÖRER FÖR SCHAKT & DÖRRAR

RAL 9016

RAL 9006

RAL 7016

Amethyst 2

RAL 9005

Quartz 2

Azurite 4

January 4

White Pearl BD

Anodic Gold

Oyster Grey
F7929

LAMINATALTERNATIV FÖR KORGVÄGGAR

Pure White
Standard

Otter
F3202

Folkstone
F7927

Magnolia
F1534

Terril
F2297

Just rose
F8858

Arctic Blue
F5493

Fontana
F1850

Polar Aland Pine
H3433 ST22

Nevada Oak
F8588

Black Wood
U999 ST12

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

GOLVALTERNATIV

GLASALTERNATIV

Clear glass

Arctic Snow

Polar White

Light Fume Brown

Light Fume Grey

Dark Fume Brown
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Kalea A4 Mille

Kalea A4 Primo

Kalea A4 Mini

PLATTFORMSHISS MED LÅG RYGG (1,1 M)

PLATTFORMSHISS MED LÅG/HÖG RYGG

PLATTFORMSHISS MED LÅG RYGG (1,1 M)

Plattformsstorlek (b×d) mm

Märklast

Plattformsstorlek (b×d) mm*

Märklast

Plattformsstorlek (b×d) mm

Märklast

1105×2180

1000 kg

900×1467**

400-500 kg

800×830

300 kg

1405×1980

1000 kg

1000×1467**

400-500 kg

1000×830

300 kg

1405×2480

1000 kg

1100×1467**

400-500 kg

1000×930

300 kg

1100×1597

500 kg

1100× 930

300 kg

* K alea A4 Primo finns även i storlek 800×1217, 1000×1267 och 1100×1367 mm.
** Plattformsstorlekar som finns med 2,3 m hög rygg.

TEKNISK INFORMATION - PLATTFORMSHISSAR
TEKNISK DATA

Kalea A4 Mille, A4 Primo, A4 Mini

Placering

Inomhus

Märklast

300 - 1000 kg

Hastighet m/s

Max 0.15

Lyfthöjd

Max 13 m

Topphöjd översta plan

2250/1100 mm (A4 Primo H: 2350 mm)

Gropdjup

50 mm eller 130 mm*

Max antal stannplan

6

Dörrtyp

Slagdörr

Dagöppning dörrar (b×h)

800-1300x1800-2300 mm

Dagöppning halvdörr (b×h)

800-900×1100 mm

Drivsystem

Skruv med säkerhetsmutter

Styrsystem

Mikrodatorbaserat (LINbus)

Elanslutning, standard

400 VAC 3-fas 50/60 Hz 16 A**

Motor

2.2 KW/4.0 KW*

Tillverkningsland

Sverige

DÖRRPLACERING

1. Dörrar samma sida (2 plan)

2. Vinkelgenomgång (2 plan)

* För Kalea A4 Mille.
**	Tillval: 1×230 VAC eller 3×230 VAC för Kalea A4 Primo, 3×230 VAC för Kalea A4 Mille.

3. Rak genomgång (3 plan)
RITNINGAR
I FORMAT
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STANDARDER OCH CERTIFIKAT
Typcertifikat
Energiklass:
A med EcoSilent drivsystem
B med standard drivsystem

Kalea C1 Futura

Kalea C1 Futura

KORGHISS UTAN MODULSCHAKT

KORGHISS MED MODULSCHAKT

Korgmått (b×d×h) mm

Märklast

Korgmått (b×d×h) mm

Märklast

1100×1200×2130

525 kg

1100×1200×2130

525 kg

1100×1400×2130

630 kg

1100×1400×2130

630 kg

1100×1700×2130

630 kg

TEKNISK INFORMATION - KORGHISSAR
TEKNISK DATA

Kalea C1 Futura

Placering

Inomhus

Märklast

525 eller 630 kg

Hastighet m/s

Max 0.15

Lyfthöjd

Max 15 m

Topphöjd översta plan

2500 mm

Gropdjup

100 mm

Max antal stannplan

6

Stannplansdörrar

Teleskopiska skjutdörrar

Dagöppning stannplansdörrar (b×h)

900×2100 mm

Korgdörr

Teleskopisk skjutdörr

Drivsystem

Skruv med säkerhetsmutter

Styrsystem

Mikrodatorbaserat (LINbus)

Elanslutning, standard

400 VAC 3-fas 50/60 Hz 16 A*

Motor

4.0 kW**

Tillverkningsland

Sverige

DÖRRPLACERING

1. Dörrar samma sida (2 plan)

* Tillval: 3×230 VAC.
** 3.7 kW motor för 3×230 VAC.

2. Rak genomgång (3 plan)

RITNINGAR

STANDARDER OCH CERTIFIKAT

I FORMAT

Typcertifikat
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VI FINNS HÄR FÖR DIG - När du köper en hiss från Kalea, betalar du visserligen lite mer för själva hissen,
men tack vare vårt platsbesparande koncept i färdiga moduler minskar du dina arbets- och byggkostnader. Med
Kalea kan du känna dig trygg. Våra hissar håller hög kvalitet och vi guidar dig hela vägen från order till montage.
DET HÄR ÄR VÅRT 1-2-3 SYSTEM:

Dag 2 – Montaget fortsätter

Steg 1: Personlig rådgivning och offert för ditt projekt.

Dörrar, schakt och schaktkassetter monteras, alla

Steg 2: Snabb leverans och enkel installation.

kablar är plug & play och enkla att koppla in.

Steg 3: Serviceavtal med Kalea för tryggt underhåll av
Dag 3 – Montaget slutförs

hissen.

Avslutande detaljer fixas och alla hissfunktioner testas.
PERSONLIG SUPPORT

Så fort inspektionen av hissen är genomförd, är hissen

Vi kan besöka installationsplatsen för att hjälpa dig

klar att användas.

hitta rätt hisslösning. Hissen utformas specifikt efter
ditt projekt så du kan vara säker på att den kommer

SERVICE I TRYGGA HÄNDER

att passa. Tack vare sin kompakta, modulbaserade

Vår skruvdrivna mekanik är enkel och robust och

konstruktion, kan hissen installeras utan omfattande

kräver betydligt mindre underhåll än konventionella

byggnadsanpassningar på så lite som 2-3 dagar.

hissar. Det är dock viktigt att din hiss hålls i gott skick.
Därför rekommenderar vi alltid att du skaffar ett

Dag 1 – Montaget påbörjas

serviceavtal med Kalea.

Bottenramen, gejder och plattformen monteras.
Plattformen kan installeras med eller utan hissgrop.

Alla Kaleas hissmodeller ar CE-märkta och går igenom utförliga tester och kvalitetskontroller innan de lämnar vår
fabrik. Våra hissar är certifierade produkter som följer Europeiska kvalitetsstandarder, Maskindirektiv 2006/42/EG
och EN 81-41. Den här produktinformationen är generell och vi förbehåller oss rätten att förändra produkternas
design och specifikation. Mindre avvikelser i färgåtergivningen kan förekomma. Varumärket Kalea Lifts ägs av
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