
För bästa hisslösningen

Hög tillgänglighet
 
PRODUKTGUIDE TILL KALEA A4 PLATTFORMS- OCH KABINHISSAR
Tillgänglighetslösningar för privata, offentliga och kommersiella byggnader
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Kalea Lifts erbjuder ett brett sortiment av prefabricerade hisslösningar som är enkla att placera i såväl nya som 

befintliga byggnader. Färgsättning och ytskikt kan anpassas så att hissen harmonierar med de flesta interiörer 

och stilar. Oavsett modell, storlek och utförande är Kaleas hissar utformade för att ha minimal påverkan på 

byggnader och miljö.

• Anpassningsbar design
• Snabbt & enkelt montage
• Låga underhållskostnader
• Miljövänlig teknologi

Kalea hisslösningar

kalealifts.se
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• Anpassningsbar design
• Snabbt & enkelt montage
• Låga underhållskostnader
• Miljövänlig teknologi

Kaleas unika kvalitéer

Min erfarenhet är att en hiss från Kalea kan 

öka komforten och förhöja interiören i vilken 

byggnad som helst, till en betydligt lägre 

kostnad än en konventionell hiss.

   Våra hissar är utrymmessnåla, kostnadseffek-

tiva och snabbmonterade. Designen kan enkelt 

anpassas till olika arkitektoniska stilar och 

tekniken vi använder är snäll mot miljön. En 

hiss från Kalea är ett bra val.

Mårten Lundberg
Säljare, Sverige

kalealifts.se
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Denna Kalea A4 Mille är placerad i ett impone-

rande schakt av granit som smälter in med 

klippan under kapellet.

Varje detalj i det här projektet har planerats 

för att passa den unika platsen. Hissen har 

specialdesignade regnskydd över dörrarna och 

är försedd med ett vackert glastak. Hissen 

används främst för persontransport men även 

för kistor vid begravningar.

kalealifts.se

Kalea A4 Mille. Märklast 1000 kg.
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IVERSITET Denna Kalea A4 Primo är placerad i entrén till 

en universitetsbyggnad. Arkitekten valde den 

här hissmodellen på grund av den låga gropen, 

de små byggmåtten och den stilrena designen.

Hissens ljusgrå kulör skapar en visuell kontrast 

mot den mörka, polerade stenen och halv-

dörren på övre plan förstärker känslan av 

öppenhet och rymd i entrén.

Kalea A4 Primo. Märklast 400 kg.

kalealifts.se
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Halvdörren på övre plan ökar känslan av luft och rymd i rummet.  

De specialdesignade handtagen harmonierar med trägolvet. 

Kalea A4 Mille. Märklast 1000 kg.

Kalea A4 Primo. Märklast 400 kg

Perfekt harmoni Hissen smälter in perfekt i den rustika interiören på denna 

kombinerade pub och B&B. Vår Kalea A4 Mille levererades i standardvit RAL-kulör och dekorerades med 

trä motiv på plats. Tro det eller ej, men hissmontaget gick faktiskt snabbare än trädekorationen!
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Kalea A4 Mini. Märklast 300 kg.

kalealifts.se

Hög komfort hemma Kalea A4 Mini är liten nog för att få plats i det 

minsta av hörn, men rymlig nog att göra stor skillnad. Föreställ dig ditt hem utan trappor, ett hem 

där alla våningar går att nå med en knapptryckning. A4 Mini är hissen som kan få drömmen att bli 

verklighet. Kontakta oss på Kalea, så hjälper vi dig att designa din drömhiss.
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Denna Kalea A4 Primo har monterats i en elegant, specialdesignad stålstruktur som passar perfekt i 

det smala utrymmet bredvid rulltrappan. Den här hissen har försetts med en 2,2 hög rygg, där 

elegant spegel och skärmtak med LED-belysning ingår. 
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Kalea A4 Primo med högrygg. Märklast 400 kg.

kalealifts.se
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Överkomlig lyx

Kalea A4 Cabina GL. Märklast 630 kg.

Kalea A4 Cabina GL levereras med prefabricerat 

schakt. Det gör den här lyxiga kabinhissen till 

ett prisvärt alternativ till konventionell hiss.  

I den här butiken har man valt att rama in 

hissen med elegant, mörk sten.
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Till den här kontorsbyggnaden behövde kunden 

en hiss med hög kapacitet, som kunde hantera 

både passagerare och godsleveranser.

Kalea A4 Mille visade sig vara det perfekta valet. 

Hissen är mycket rymlig, klarar 1000 kg last och 

kan installeras på mindre än en vecka, utan större 

byggnadsanpassningar.

Kalea A4 Mille. Märklast 1000 kg.

kalealifts.se
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En kraftfull & mångsidig hiss Kalea A4 Mille är en kraftfull 

och mångsidig hiss. Den här hissen klarar tunga lastpallar, 8-10 personer, eller till och med bårar 

och sjukhussängar. Hissens låga grop, begränsade topphöjd och prefabricerade schakt gör installa-

tionen snabb och enkel. Därför kan du få en Kalea A4 Mille för ett betydligt lägre pris än en kon-

ventionell hiss med likvärdig kapacitet.

Kalea A4 Mille. Märklast 1000 kg.

kalealifts.se
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Designexempel
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Hisskorg: RAL 9016.
Golv: Standardgolv, svart.
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Hisskorg: Rostfritt stål.
Golv: Grå vinyl, stenmotiv.

Hisskorg: RAL 5024
Golv: Grå vinyl, stenmotiv.

Hisskorg: Anodic Bronze
Golv: Vinyl med träfinish (ek)

KALEA KABIN
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kalealifts.se
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Komfort som du har råd med

Det smarta valet Kalea A4 Cabina är konstruerad för placering i 

platsbyggt schakt. Hissens stilrena design kan enkelt anpassas till interiören. Kalea A4 Cabina är en 

utrymmessnål hiss som bara behöver en enda bärande vägg för maskinsidan. Det gör montaget 

snabbt och enkelt och dina kostnader mer än överkomliga.

Kalea A4 Cabina. Märklast 400 kg.

kalealifts.se
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Tillval för din komfort

Våningsvisare
4” display, även röstavisering finns

Tonat glas
Addera färg med tonat glas

LED-belysning
Hållbara och kraftfulla ljuskällor

Schaktpaneler
Välj mellan stål eller glas

Dörrmodeller
Stål, aluminium eller brandklassade

Låssystem
Nyckel, kod eller tag

Anropsknappar
Fyrkantiga eller runda 

kalealifts.se
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Designa med olika färger  
och material
Använd våra standard-, selected- eller premiumkulörer för att få hissen att smälta in 

med interiören eller för att skapa kontrast. Addera färg med våra elegant tonade 

säkerhetsglas och välj bland flera spännande golvalternativ. Vi erbjuder flera hållbara 

och halksäkra golv i vinyl eller aluminium, men du kan också skapa din egen design 

med laminat eller kakel!

Stone - Surestep - Stenmönster Wood - Surestep - Trämönster

Svart standardgolvSafestep - För krävande miljöer Surestep collection

Clear - Standard Light Fume BrownArctic snow Dark Fume Brown

Light Fume GreyPolar White Dark Fume Grey

RAL 5024 PREMIUM

ANODIC CHAMPAGNE PREMIUM

ANODIC GOLD  PREMIUM

VINTAGE QUARTZ 1 PREMIUM

ANODIC BRONZE  PREMIUM

RAL 9016 TRAFFIC WHITE  (STD)

RAL 7021 BLACK/GREY SELECTED

RAL 3013 TOMATO RED SELECTED

RAL 7012 BASALT GREY SELECTED

RAL 6013 REED GREEN, SELECTED

RAL 9006 SILVER  (STD)

kalealifts.se
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Smart, modulärt koncept

Vårt modulära, prefabricerade koncept gör Kaleas 
plattformshissar till ett bra och kostnadseffektivt 
alternativ till konventionella hissar.

Alla plattformshissar från Kalea levereras 
med ett prefabricerat schakt i stål eller glas. 
Flera modeller kan levereras med panora-
maglasat schakt, vilket är ganska unikt.

Ett helglasat schakt är inte bara vackert att 
se på, det ökar ljusinsläppet och öppnar 
upp hela rummet. Schaktet kompletteras 
med panoramaglasade dörrar.

Kalea levererar prefabricerade hissar av hög kvalitet till ett överkomligt pris. 
God design behöver inte vara dyr.

Kaleas plattformshissar är säkra att använda. 
Alla hissar är utrustade med klämlister, batteri-
nödsänkning, nödtelefon, nödstopp och hisslarm 
som standard.

kalealifts.se
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Hjälp och support
När du köper en hiss av Kalea, lägger du dina pengar på en 

högkvalitativ hiss, snarare än på byggarbeten och montage.  

Vi hjälper dig under varje steg på vägen från order till 

 installation och underhåll, enligt vårt trestegskoncept:

Steg 1: Projektrådgivning med din Kaleasäljare

Steg 2: Snabb leverans och installation av Kalea

Steg 3: Hissunderhåll av Kaleas servicetekniker

Montage & installation
Vi kan besöka installationsplatsen för att hjälpa dig att hitta den 

bästa hisslösningen. Hissen är tillverkad för just ditt projekt, så du 

kan vara säker på att den kommer att passa. Du behöver inte göra 

några större strukturella anpassningar av byggnaden och hissen kan 

oftast monteras på 2-3 dagar.

Dag 1 - Montage
Första dagen - Bottenram, gejder och plattform monteras. Din 

hiss kan installeras med eller utan grop.

Dag 2 - Montage
Andra dagen - Montage av dörrar samt schakt- och plattforms-

beklädnader. All el är plug & play och enkel att koppla in.

Dag 3 - Montage
Tredje dagen - Avslutande detaljer färdigställs och hissens funk-

tioner testas. Din hiss är nu klar att använda.

Service & underhåll
Vår skruvdrivna teknik är enkel och robust, vilket håller under-

hållskostnaderna nere. Dock är det viktigt att hissen sköts om 

och vi rekommenderar därför att du skaffar dig ett serviceavtal 

med Kalea.

Ett serviceavtal förlänger 

livslängden på din hiss och 

minskar risken för dyra 

reparationskostnader.

kalealifts.se
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Teknisk information - plattformshissar

Plattformsmått (bxd) mm Märklast

1105 x 2180
1405 x 1980
1405 x 2480

1000 kg
1000 kg
1000 kg

Kalea A4 Mille 
Stor plattformshiss - låg rygg

Kalea A4 Primo
Plattformshiss - låg alt. hög* rygg

Plattformsmått (bxd) mm Märklast

800 x 1217
900 x 1467
1000 x 1267
1000 x 1467
1100 x 1367
1100 x 1467
1000 x 1597

400-500 kg
400-500 kg
400-500 kg
400-500 kg
400-500 kg
400-500 kg
500 kg

Plattformsmått (bxd) mm Märklast

800 x 830
1000 x 830
1000 x 930
1100 x 930

300 kg 
300 kg 
300 kg 
300 kg

Kalea A4 Mini 
Liten plattformshiss - låg rygg

TEKNISK INFORMATION A4 Mille, A4 Primo, A4 Mini

Placering Inomhus / Utomhus*

Märklast 300 - 1000 kg

Hastighet (m/s) Max 0.15

Lyfthöjd Max 13 m

Topphöjd övre plan 2250/1100 mm 

Gropdjup (om ej ramp) 50 mm eller 130*** mm

Max antal stannplan 6

Dörrar och halvdörrar Slagdörrar

Dagöppning dörr (bxh) 700-1300x1800-2300 mm

Dagöppning halvdörr (bxh) 700-900x1100 mm

Drivsystem Skruv och lyftmutter, med säkerhetsmutter

Kontrollsystem Mikrodatorbaserat 

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

Motor 2.2 KW/4.0*** KW

Tillverkning Sverige

*  Finns för A4 Primo 1000x1467 och 
1100x1467 mm. Max +40 ˚C, min -10 ˚C.

**  1x230 som tillval för A4 Primo och  
A4 Mini.

***  För Kalea A4 Mille

RITNINGAR FÖR
NEDLADDNING

STANDARDER & CERTIFIKAT
Typcertifikat
Energiklassning
B med mjukstart

FLEXIBEL UTFORMING
Kalea Lifts erbjuder ett stort urval av 
olika storlekar, dörrmodeller, ytskikt, 
färger och tillbehör så att du kan anpas-
sa hissen till ditt projekt.

3. Rak genomgång

1. Samma sida

2. Vinkelgenomgång 

DÖRRPLACERING

kalealifts.se

*Hög rygg finns som tillval för plattformsstorlekar 900x1467, 1000x1467 och 1100x1467 mm
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RITNINGAR FÖR
NEDLADDNING

*A4 Cabina GL

STANDARDER & CERTIFIKAT
Typcertifikat 

TEKNISK INFORMATION A4 Cabina GL, A4 Cabina

Placering Inomhus

Märklast 400 eller 630* kg

Hastighet (m/s) Max 0.15

Lyfthöjd Max 13 m

Topphöjd övre plan 2700 mm

Gropdjup (om ej ramp) 70 mm eller 100* mm

Max antal stannplan 6

Stannplans- och korgdörrar Teleskopdörrar

Dagöppning (bxd) 900x2100 mm

Drivsystem Skruv och lyftmutter, med säkerhetsmutter

Kontrollsystem Mikrodatorbaserat

Standard elanslutning 400 VAC 3-fas 50/60 Hz 16 A

Motor 4.0 KW

Tillverkning Sverige

Kalea A4 Cabina GL  
Korghiss med prefabricerat schakt

Korgmått (bxdxh) mm Märklast

1100x1400x2200 630 kg

Kalea A4 Cabina  
Korghiss utan prefabricerat schakt

Korgmått (bxdxh) mm Märklast

1100x1400x2200 400 kg

Teknisk information - korghissar

FLEXIBEL UTFORMING
Kalea Lifts erbjuder ett stort urval av 
olika storlekar, dörrmodeller, ytskikt, 
färger och tillbehör så att du kan 
anpassa hissen till ditt projekt.



Kalea Lifts  Utmarksvägen 13, 802 91 Gävle Sweden 
Tel: +46 (0)26 17 14 00, info@kalea.se www.kalealifts.se

    skapa  
DIN STIL

Kalea har varit i hissbranschen sedan 1921 

och varumärket grundades så tidigt som 

1898. Om du är på jakt efter en bra och 

enkel hiss, så har du hittat rätt. Kaleas 

skruvdrivna hissar är kända för sin smarta, 

modulära konstruktion, höga kvalitet och 

stilrena design. Det gör våra hissar till ett 

bra alternativ till konventionella hissar.

Alla Kaleas hissmodeller ar CE-märkta och går igenom utförliga tester och kvalitetskontroller innan de lämnar vår fabrik. Våra hissar är certiferade 

produkter som följer Europeiska kvalitetsstandarder, Maskindirektiv 2006/42/EG och SS 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 Cibes Lift Group AB. © CIBES LIFT GROUP AB 2017  

Kalea Lifts erbjuder flexibla hisslösningar för offentlig, privat och kommersiell miljö.
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