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ETT LYFT FÖR DIN VARDAG
KALEA C1 FUTURA
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Kalea gör det enkelt att hitta den perfekta hisslösningen. 

Vår specialitet är modulbaserade hissar av hög kvalitet som 

anpassar sig efter dina krav på bekvämlighet och design.

Kalea C1 Futura är en skruvdriven korghiss med hög komfort som har 

en elegant och platsbesparande design. Upptäck en unik hiss som 

snabbt och enkelt lyfter din vardag utan att kosta en förmögenhet.



C1 
FUTURA
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ETT SMART VAL

ETT SMART VAL

Kalea C1 Futura levereras i byggfärdiga moduler, 

vilket effektiviserar vår tillverkning, men också inne

bär flera fördelar för dig: Din hiss kan levereras och 

installeras mycket snabbare än vanliga hissar och vårt 

modulkoncept har minimal strukturell påverkan på 

din byggnad och sänker dina byggkostnader.
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TILLGÄNGLIGHET I DET OFFENTLIGA RUMMET

Kalea C1 Futura är en mycket säker och användar

vänlig hiss, som passar i offentliga miljöer som 

skolor, museer och myndigheter. För att uppfylla 

europeisk tillgänglighetsstandard, finns kontroll

panelen i ett utförande med taktila tryckknappar 

som har belysning och blindskrift.
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GOLV
Standardgolv  Altro Walkway  Klass A+
i The Green Guide. Halkskydd klass R10.

Svart 100% ftalatfri vinyl.

KABINVÄGGAR
Ek fortsätter att vara en stark inrednings

trend. Ekmönstrad laminat finns som tillval
för kabinväggarna i våra hissar.

GOLV
Kalea erbjuder flera olika golvalternativ
i olika mönster som exv. Forbo Surestep

Material Black Seagrass 18572.

KABINVÄGGAR
En annan stark trend är blonda, ljusa

träslag, som ger ett tidlöst intryck och
smälter in med de flesta interiörer.

GOLV
Alla våra golv innehåller återvunnet material,

och har en halkskyddad och slitstark yta
som som håller för offentliga miljöer.

ANROPSKNAPP
Både anropsknappar och kontrollpanel,
finns med elegant och användarvänlig

touchscreen som tillval.

INBYGGT SMÄLTER ALLTID IN 

Kalea C1 Futura är en enkel, snygg och effektiv hisslösning som kan anpassa sig till de flesta 

kommersiella och industriella byggnader. Vårt stora urval av färger och material gör det enkelt 

att skapa en design som passar din stil och ditt varumärke.

PERFEKT FÖR KOMMERSIELL MILJÖ

Kalea C1 Futura kan levereras utan modulschakt för  

enkelt montage av hissen i platsbyggt eller befintligt schakt.
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SÖMLÖS INTEGRATION

De nätta byggmåtten, den låga hissgropen och den reducerade 

topphöjden gör det enkelt att införliva Kalea C1 Futura med såväl 

befintliga som nya byggnader. Det unika hisskonceptet i färdiga 

moduler minskar dessutom dina byggkostnader, jämfört med en 

konventionell hiss.

SNABB LEVERANS & INSTALLATION

Kalea C1 Futura erbjuder dig en jämförbar komfort med konven

tionella hissar, men har dessutom flera andra fördelar. Medan en 

vanlig hiss tar flera månader att tillverka och veckor att installera, 

kan Kalea C1 Futura levereras inom loppet av veckor och  

monteras på några dagar.
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TIDLÖS SKANDINAVISK DESIGN

Kalea C1 Futura är en del av en skandinavisk 

design tradition där funktion och skönhet går 

hand i hand. Tack vare sitt enkla och rena  

formspråk, smälter Kalea C1 Futura in i de  

flesta miljöer och arkitektoniska stilar.

Kalea C1 Futura kan beställas med 
schakt, hisskorg och dörrar i glas för 
att vara på dagsljuset och framhäva 
dina vackraste vyer.
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Kalea C1 Futura ger dig friheten att designa din drömhiss.  

Besök vår hemsida för mer inspiration  www.kalealifts.com.

Kalea C1 Futura gör det möjligt att skapa en unik hissdesign i perfekt samklang med din 

byggnad. Vårt stora urval av  färger, material och korgutföranden gör det enkelt för dig 

att komponera en helt egen design.

GOLV
Golvet är ett nyckelelement som förankrar

hela hissdesignen. Kalea C1 Futura gör  
det möjligt att lägga in eget kakel eller 

laminatgolv.

KABINVÄGGAR
Brushed Argent är ett metallaminat med en
yta som ser ut som borstat stål. Ett utmärkt 

val för en klassisk och tidlös känsla.

GOLV
Forbo Surestep Wood Rustic Oak 18972

skapar en snygg kontrast till flesta färger.
Golvet är också vackert tillsammans med

matchande väggar i eklaminat.

KABINVÄGGAR
Black Wood är ett svart laminat med diskret
trämönster och en tålig yta, som ger hissen

en touch av dramatisk elegans.

GOLV
Sätt din personliga prägel på hissen. Hissen
kan levereras utan golvbeklädnad, så att du

enkelt kan lägga in vilken matta du vill.

KABINVÄGGAR
Oyster Grey är ett enfärgat laminat i en

neutral och vilsam nyans, som smälter in i de 
flesta interiörer.

SKAPA DIN UNIKA HISSDESIGN
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KORGDESIGN

Du bestämmer hur du vill designa och utrusta 

hisskorgen. Välj mellan olika kontrollpaneler, 

dörrmodeller, hissknappar och takbelysning. 

KLASSISK KONTROLLPANEL

Den klassiska kontrollpanelen är utrustad med 

taktila tryckknappar med belysning. Kontrollpanelen 

finns i närmare 300 kulörer eller i borstat, rostfritt stål.

DÖRRAR

De teleskopiska skjutdörrarna finns med dörrpaneler 

i stål eller glas. Båda dörrmodellerna finns i närmare 

300 kulörer. Ståldörren kan levereras med brand

klassning EI60 eller i rostfritt stål.

KLASSISK ANROPSKNAPP

Den klassiska tryckknappen är taktil och utrustad 

med belysning.

TAK MED LED LYSDIODER

Taket med energieffektiv, programmerbar LED

belysning kan beställas i närmare 300 olika kulörer.
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TAK MED LEDPANEL

Den vita, frostade takpanelen har energisparande, 

programmerbar LEDbelysning.

SPEGELVÄGG

Spegelväggen finns som tillval för väggen mitt emot 

dörren.

KONTROLLPANEL MED TOUCHSCREEN

Kontrollpanelensmoderna design inkluderar responsiva 

och användarvänliga touchknappar samt integrerad 

våningsvisare.*

ANROPSKNAPP MED TOUCHSCREEN

Mycket användarvänlig och responsiv anropsknapp 

med touchscreen och integrerad våningsvisare.*

*Touchscreen rekommenderas endast för miljöer där 

hissen löper låg risk att utsättas för vandalisering eller 

ovarsamt bruk.
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LAMINATFÄRGER FÖR KABINVÄGGAR

DESIGNA DIN HISS

Upptäck vårt stora urval av kulörer, material och golv. För mer information, besök www.kalealiftscom.

GOLVALTERNATIV

GLASALTERNATIV

Väggar: Pure White standard 
laminat. Profiler: Svarta. 
Kontrollpanel svart. 
Innertak: LED lysdioder, vitt.

Väggar: Brushed Argent laminat, 
spegel. Profiler: Svarta. Kontroll
panel rostfritt stål. Innertak: LED 
lysdioder, RAL 9006.

Väggar: Folkstone laminat.
Profiler: RAL 830. Kontrollpanel svart.
Innertak: LED lysdioder, RAL 830.

Väggar: Folkstone laminat.
Profiler: Svarta. Kontrollpanel
rostfritt stål. Innertak: LED 
lysdioder, RAL 9016.

Väggar: Oyster Grey laminat,
spegel. Profiler: RAL 1015.
Kontrollpanel med touchscreen.
Innertak: Tak med LEDpanel.

Väggar: Polar Aland Pine laminat,
spegel, glas. Profiler: Svarta.
Kontrollpanel med touchscreen.
Innertak: Tak med LEDpanel.

Väggar: Black Wood laminat, spegel,
glas. Profiler: Svarta. Kontrollpanel
med touchscreen. Innertak: Tak  
med LEDpanel. Golv: Quartz Stone

Väggar: Pure White standard laminat,
Profiler: RAL 9016. Kontrollpanel
med touchscreen. Innertak: Tak med 
LEDpanel.

Väggar: Nevada Oak laminat, spegel,
glas. Profiler: Svarta. Kontrollpanel
med touchscreen. Innertak: Tak med
LEDpanel. Golv: Rustic Oak

Väggar: Brushed Argent laminat, 
glas. Profiler: Svarta. Kontrollpanel, 
rostfritt stål. Innertak: Tak med 
LEDpanel.

Väggar: Brushed Argent laminat.
Profiler: Svarta. Kontrollpanel
med touchscreen. Innertak: Tak
med LEDpanel.

För mer information om produktdetaljer och tillval, kontakta Cibes Lift Group AB. Den här produktinformationen är generell och vi förbehåller oss rätten att ändra produktdesign  
och specifikationer. Vissa avvikelser i färgåtergivning kan förekomma. © Cibes Lift Group AB.

Surestep  
Grey Seagrass 18562

Safestep  
Aqua Taupe 180232

Surestep  
Original Umber 171262

Surestep  
Pepper 171562

Surestep   
Quartz Stone 17512

Surestep - Wood  
Rustic Oak 18972

Surestep  
Star Snow 178082

Altro Contrax 
Nearly Black

Surestep  
Black Seagrass 18572

Surestep - Wood  
Natural Oak 18942

Klarglas Light Fume Brown Light Fume Grey Dark Fume BrownArctic Snow Polar White

Polar Aland Pine 
H3433 ST22

Nevada Oak  
F8588

Black Wood
U999 ST12

Brushed Argent 
M5311

Folkstone
F7927

Pure White 
F2255

Oyster Grey  
F7929

Pure White 
Brandhämmande 
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STANDARDUTFÖRANDE

Standardutförandet för Kalea C1 Futura är en elegant 
kombination av vitt, svart och grått.

HISSELEMENT - STANDARDUTFÖRANDE

Schaktkassetter i stål Vit RAL 9016

Schaktkassetter i glas (ramar) Naturfärgad, anodiserad 
aluminium

Hörnprofiler schakt Naturfärgad, anodiserad 
aluminium

Stannplansdörrar (ram i stål och 
paneler i stål/glas)

Vit RAL 9016

Korgdörrar (ram i stål och  
paneler i stål/glas)

Vit RAL 9016

Kabinväggar Standardvit

Hörnprofiler i hisskorg Svart, anodiserad  
aluminium HX50

Kontrollpanel med tryckknappar Svart RAL 9005

LEDtak med lysdioder Vit RAL 9016

MIXA & MATCHA

Mixa och matcha olika kulörer för att skapa den 
perfekta hissdesignen för ditt projekt.

HISSELEMENT - MÖJLIGA TILLVALSKULÖRER

Schaktkassetter i stål Valfri RAL eller Premium
kulör

Schaktkassetter i glas (ramar) Valfri RAL eller Premium
kulör

Hörnprofiler schakt Valfri RAL eller Premium
kulör

Stannplansdörrar (ram i stål och 
paneler i stål/glas)

Valfri RAL eller Premium
kulör/rostfritt stål*

Korgdörrar (ram i stål och  
paneler i stål/glas)

Valfri RAL eller Premium
kulör/rostfritt stål*

Kabinväggar Alla laminatfärger/glas/
spegelvägg**

Hörnprofiler i hisskorg Valfri RAL eller Premium
kulör

Kontrollpanel med tryckknappar Valfri RAL eller Premium
kulör/rostfritt stål*

LEDtak med lysdioder Valfri RAL eller Premium
kulör

*Austenitiskt stål, stålnummer EN1.4301/AISI 304, stålnamn X5CrNi18-10.
**Spegelvägg finns som tillval för sida A/C.

Kalea C1 Futura erbjuder stor valfrihet vad gäller kulör- och materialutförande.

PLATSBESPARANDE HISSDESIGN

De flesta konventionella hissar, som hydraulhissar 
och linhissar, kräver stora byggnadsanpassningar 
på grund av det stora utrymmet som behövs både 
över och under hissen.

Skruvdriven hiss Hydraulhiss Linhiss

Kalea C1 Futura går snabbt och enkelt att 
installera på en liten yta och kräver endast 
minimala byggnadsanpassningar.

GEJDER

LYFTSKRUV

GEJDER

MOTVIKT

GEJDER

TOPP-
MASKINERI

HYDRAUL-
TANK

SÄKERHETS-
UTRYMME

SÄKERHETS-
UTRYMME

DESIGNA MED FÄRG

Touchscreen-kontroller uppfyller inte kraven europeisk tillgänglighetsstandard för hissar SS-EN-81-70. För projekt som måste uppfylla 
denna standard, rekommenderas tryckknappskontroller. SS-EN 81-70 innehåller även andra krav. Kontakta Kalea Lifts för mer information.

Kalea erbjuder fler låslösningar. Kontakta Kalea Lifts för mer information.

Tryckknapp Våningsvisare i  
elegant zinkram

Kodlås för  
autolås

Anropsknapp med touchscreen 
och integrerad våningsvisare

Nyckellås för  
autolås/centrallås

Taggläsare med RFID  
för autolås

TILLBEHÖR
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SKRUVDRIVEN INNOVATION

Varumärket Kalea grundades redan 1898. År 2008 blev 
företaget en del av Cibes Lift Group och tillsammans 
har vi nu sålt mer än 40 000 hissar världen över. För 
att lyfta vår verksamhet och din komfort till nya 

höjder, har vi skapat en helt ny hiss som kombinerar 
bekvämligheten hos konventionella hissar med de 
smartaste fördelarna hos plattformshissar.

Låg topphöjd 

Den 2500 mm höga topphöjden ryms under  

de flesta tak.

Inbyggt maskinrum

Hela drivsystemet ryms i schaktet,  

inget separat maskinrum behövs. 

Skruvdrivet system

Pålitligt, elektromekaniskt drivsystem,  

helt utan hydraulik.

Energieffektiv belysning

Takbelysning med hållbar och  

energibesparande LEDteknologi.

Automatiska teleskopdörrar

Automatiska teleskopdörrar för  

våningsplan och hisskorg.

Platsbesparande dörrar

Skjutdörrarna öppnas och stängs utan  

att påverka utrymmet på stannplanen.

Automatkörning

Hissknappar med automatkörning från stannplanen 

och inne i korgen.

Låg hissgrop 

På nedersta plan är en hissgrop på  

100 mm det enda som behövs.

UPPTÄCK DE UNIKA FÖRDELARNA MED VÅR 
SKRUVDRIVNA KORGHISS KALEA C1 FUTURA.

FLEXIBEL DESIGN

Tak med LED lysdioder

Multifunktionell inbyggd högtalare
Högtalare för nödtelefon, röstavisering och ankomstsignal.

Våningsvisare
Den 3” höga displayen är integrerad i kontrollpanelen.

Kontrollpanel med tryckknappar
Taktila tryckknappar med belysning.

AUTOMATKÖRNING  
 Destinationsknappar med automatkörning. 

LARMKNAPP  
 Aktiverar hissens larmsignal och nödtelefon.*

DÖRRÖPPNINGSKNAPP

Handledare
Elegant, ergonomisk handledare i svart, anodiserad aluminium.

Tak med LED-panel

Multifunktionell inbyggd högtalare
Högtalare för nödtelefon, röstavisering och ankomstsignal.

Våningsvisare
Den 3” höga displayen är integrerad med kontrollpanelen.

Kontrollpanel med touchscreen
Användarvänliga och responsiva touchscreenknappar med  
belysning.

AUTOMATKÖRNING  
 Destinationsknappar med automatkörning. 

LARMKNAPP  
 Aktiverar hissens larmsignal och nödtelefon.*

DÖRRÖPPNINGSKNAPP

Handledare
Elegant, ergonomisk handledare i svart, anodiserad aluminium.

God design har flexibilitet nog för att tillgodose olika 
specifikationer och behov. För att kunna anpassa sig 
till kraven i offentliga, kommersiella och privata 

miljöer, finns Kalea C1 Futura i tre olika kabinutföranden, 
vars olika element kan kombineras så att de passar just 
ditt projekt.

Touchscreen-kontroller uppfyller inte kraven europeisk tillgänglighetsstandard för hissar SS-EN-81-70. För projekt som måste uppfylla denna standard,  
rekommenderas tryckknappskontroller. SS-EN 81-70 innehåller även andra krav. Kontakta Cibes Lift för mer information.

*Inbyggd handsfree-telefon Safeline MX3.
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TILLVAL FÖR TILLGÄNGLIGHET DESIGNA MED SPEGLAR

För att uppfylla olika typer av tillgänglighetskrav och 
standarder, erbjuds Kalea C1 Futura med flera olika tillval 
och tillbehör som har en ergonomisk och användarvänlig 
design. 

En hel spegelvägg ökar intrycket av rymd inne i hissen, 
medan mindre speglar utgör ett bra visuellt stöd när 
du skall ta dig in och ut ur hissen. 

Tak med LED lysdioder

120 LUX

Multifunktionell inbyggd högtalare

Högtalare för nödtelefon, röstavisering 

och ankomstsignal

Våningsvisare med 3” display

Halvspegel

Elegant servicepanel 

i rostfritt stål

Horisontell kontrollpanel

Ergonomisk kontrollpanel som 

uppfyller kraven i SS EN 8170.

Ergonomiska 

handledare

2 greppvänliga handledare i 

svart anodiserad aluminium.

Ergonomiska anropsknappar
Dörrarna är utrustade med taktila, 50x50 mm 
tryckknappar med belysning, som uppfyller 
SS EN 8170. 

•  Anropsknappar med automatkörning.

•  Knapptablå i valfri RAL eller premiumkulör som tillval.

 HALVSPEGEL SIDA B HALVSPEGEL SIDA A/C 

Kalea C1 Futura erbjuder dig flera spegelalternativ som 
anpassar sig till dina preferenser och behov.

Horisontell kontrollpanel i rostfritt stål
Kontrollpanel med taktila 50x50 mm tryckknappar med belysning och 
Braille, som uppfyller kraven i SS EN 8170. Finns för alla korgstorlekar, 
förutom 900x950 mm.

•  Våningsknappar med automatkörning.

•  Larmknapp som aktiverar larmsignalen och nödtelefonen.

•  Dörröppningsknapp för enkel återöppning av dörrar.

Dubbla kontrollpaneler

KORGSTORLEK  
B x D, mm*     B x H, mm B x H, mm   B x H, mm

   900 x 950   900 x 2130  700 x 1144   700 x 1144 

 900 x 1200   900 x 2130  700 x 1144   700 x 1144  

  900 x 1400    900 x 2130 700 x 1144   700 x 1144 

1100 x 1200  1100 x 2130 700 x 1144   900 x 1144

1100 x 1400  1100 x 2130 700 x 1144   900 x 1144 

1100 x 1700  1100 x 2130 700 x 1144   900 x 1144

* Bredd = sida A/C, Djup = sida B

  SPEGELVÄGG A/C            HALVSPEGEL SIDA B          HALVSPEGEL SIDA A/C                          
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Kalea grundades 1898 i Göteborg och är ett av världens äldsta varumärken i hiss

branschen. År 2008 blev Kalea en del av Cibes Lift Group, en av världens största till

verkare av utrymmeseffektiva modulbaserade hissar. Alla hissar tillverkas i vår fabrik 

i Gävle och Kalea har försäljning och service i hela Sverige. Alla hissar tillverkas I vår 

fabrik i Gävle och exporteras till mer än 70 länder via vårt nätverk av 200 certifierade 

återförsäljare. Besök www.kalealifts.com för mer information. 

DET HÄR ÄR KALEA

Alla Kaleas hissmodeller är CE-märkta och genomgår utförliga tester och kvalitetskontroller innan de lämnar 

vår fabrik. Våra hissar är typcertifierade produkter som uppfyller kraven i europeisk säkerhetsstandard enligt 

Maskindirektiv 2006/42/EG. Varumärket Kalea Lifts ägs av Cibes Lift Group AB©. För mer information om 

produktdetaljer och tillval, kontakta Kalea Lifts. Den här produktinformationen är generell och vi förbehåller 

oss rätten att ändra produktdesign och specifikationer. Vissa avvikelser i färgåtergivning kan förekomma. 

© CIBES LIFT GROUP AB.
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