hissar för

ALLA

CIBES PRODUKTGUIDE – för plattforms- och korghissar
Tillgänglighet i offentlig och kommersiell miljö
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Cibes Lift har varit i hissbranschen sedan 1947 och är
marknadsledande inom skruvdrivna plattforms- och kabinhissar. Vi erbjuder hissar i många olika modeller och storlekar,
som kan anpassas till alla typer av projekt och brukare. Cibes hissar
är kända för att vara snygga, driftsäkra och enkla att använda, vilket gör
att de passar perfekt i offentliga miljöer.
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cibeslift.com

Cibes hisslösningar är flexibla i fråga om storlek och design. Vår kompakta konstruktion och
vårt tidlösa skandinaviska formspråk kan anpassas till de flesta byggnadsmiljöer.

&

moderna

FLEXIBLA
cibeslift.com
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intelligent

DESIGN
Cibes hisslösningar är prefabricerade och så smart konstruerade att de har minimal påverkan

på byggnaden. Alla hissar levereras kompletta med dörrar och allt som behövs för installation.
De flesta hissmodeller levereras även med ett färdigt schakt i stål eller glas.
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cibeslift.com

Säkra och användarvänliga
Installation och service är A och O i hissäkerhet. Därför utförs
alla montage och servicebesök av Cibes egna tekniker eller av
certifierad partners. Antal rekommenderade servicebesök per
år beror på användningsfrekvensen men en Cibeshiss kräver
alltid mindre underhåll än konventionell hiss. Våra hissar är
säkra länge instruktionerna i användarmanualen följs.

Tillverkning i Sverige
Cibes Lift är en världsledande tillverkare av skruvdrivna
plattforms- och korghissar för privata och offentliga miljöer.
Cibes huvudkontor, fabrik och utvecklingsavdelning ligger
samlade i Gävle så att vi har full kontroll över våra
produkters kvalitets- och miljöstandard.

cibeslift.com
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ÖPPNA
upp rummet
Glas skapar luftiga och öppna rum. Cibes plattformshissar kan ha glas
på alla sidor av schaktet, vilket är rätt unikt.
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cibeslift.com

Den utrymmessnåla konstruktionen och det luftiga, panorama
glasade schaktet gör att Cibes hissar passar i alla byggnader.
Livslängden på minst 25 år och energiklassning A gör din
Cibeshiss till en mycket kostnadseffektiv investering.

Cibes hisslösningar
• Snabb och enkel installation
• Pålitligt, skruvdrivet system
• Kostnadseffektivt alternativ till
konventionella hissar
• Många snygga designtillval
• Kvalitetsprodukter tillverkade i Sverige
Ett helglasat schakt är inte bara vackert att se på, det
släpper igenom ljuset i rummet. Schaktet kompletteras av
panoramaglasade dörrar.

cibeslift.com
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korghissar för

ÖPPNA RUM
Cibes korghissar kombinerar fördelar med plattformshissar komforten av en sluten kabin.

Våra korghissar har impulskörning och det eleganta LED-belysta taket och inredningen utstrålar
tidlös elegans och lyx.
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cibeslift.com

STANDARD COLOR COLLECTION

Designexempel

STANDARD COLOR COLLECTION

Hisskorg: RAL 9016
Svart standardgolv

Hisskorg: Rostfritt stål
Golv: Safestep Elephant.

Hisskorg: RAL 5024
Golv: Safestep Elephant.

När du köper en korghiss från
Cibes, får du en produkt med
samma högkvalitativa känsla som
en konventionell hiss men till ett
mycket bättre pris. Cibes Lift
erbjuder smarta, prefabricerade
korghissar som går enkelt och
snabbt att montera utan större
byggarbeten. Det perfekta valet
Hisskorg: Anodic bronze.
Golv: Surestep Oak.

cibeslift.com

för alla byggnader.
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dags för

MONTAGE
Cibes hisslösningar kan installeras där konventionella hissar inte får plats. Cibes plattforms

hissar är extremt kompakta och har minimal påverkan på byggnaden, tack vare det inbyggda
maskinrummet och den låga gropen och topphöjden. Du behöver inte ens bygga ett schakt,
det levereras med hissen!
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cibeslift.com

En utomhushiss bevarar utrymmet fritt
inne i byggnaden och i loftgångar.
Det färdiga hisschaktet
gör den enkelt att installera Cibes hissar i
öppna utrymmen.

Den kompakta hiss
konstruktionen får
plats i mitten av en
trappa.

cibeslift.com

Inbyggd kabin, genom bjälklag.
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ECO Silent
Tystgående hissar och grön energi värderas högt inom modern arkitektur. Därför
Create
har Cibes
Lift utvecklat drivsystemet ECO Silent. Vi är övertygade om att vårt nya
Create the look and feel of your elevator just
drivsystem kommer att revolutionera hur man ser på skruvdrivna hissar. ECO
the way you always imagined it. Our design
Silentlines
görgive
inte
våra hissar
extremt
youbara
the freedom
of choice
– from tystgående. Det gör dem mycket mer
preconfigured än
carsandra
to your jämförbara
own concept, from
energieffektiva
hissar. ECO Silent-systemet bevarar tystnaden
functional to sophisticated.
och minskar energikonsumtionen. En perfekt lösning.

TYSTNAD
enligt svenskt koncept
12
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mångsidiga & smarta

HISSAR

Cibes hisslösningar är prefabricerade produkter som levereras i hanterbara paket. Detta gör
att installationen går snabbt och enkelt. Hissar från Cibes är kostnadseffektiva och snygga
tillgänglighetslösningar som passar de flesta miljöer.

Den perfekta hisslösningen
Inget toppmaskineri, låg topphöjd.
Energibesparande LED-belysning.
Schaktkassetter i stål eller säkerhetsglas.
Alla fyra sidor kan glasas.
Stort urval av dörrmodeller: ståldörrar, aluminium
dörrar, halvdörrar, EI60 brandklassade dörrar.
Dolda eller utanpåliggande dörröppnare som tillval.
Cibes A5000 är designad för att ha små yttermått
men ge maximalt med utrymme inuti hissen.

Cibes hisslösningar är miljövänliga.
95% av hissarna består av
återvinningsbara material och
Cibes A5000 har energiklassning A.

cibeslift.no
cibeslift.com
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alternativ för din

KOMFORT
En hiss är mycket mer än en tillgänglighetslösning. En hiss kan vara ett vackert

arkitektoniskt element som förhöjer byggnaden. Cibes Lift erbjuder dig tillval och
tillbehör som gör att våra hissar kan anpassas till vilket projekt som helst.

Audiovisuella hjälpmedel

Spegeleffekt

Våningsvisare, röstavisering

Släpp in ljuset med glas i olika utföranden

LED-belysning

Schaktkassetter

Belysning som räcker långt och länge

Välj mellan stål eller glas

Schakt i stål eller glas

Låssystem

Dörrmodeller

Anropsknappar

Styr vem som får använda hissen

Stål, aluminium, brandklassade

Monteras på dörrkarm eller vägg

14
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Steg för steg – Hela vägen till montage

Råd och stöd

Förstklassigt montage

Service

Steg 1: Personlig rådgivning för ditt

Din Cibessäljare kan besöka installations-

Vår skruvdrivna mekanik är enkel och

projekt.

platsen och hjälpa dig välja rätt hisslösning.

robust och kräver inte mycket underhåll.

Steg 2: Snabb leverans och installation.

Du behöver inte göra några större struk- Det är dock viktigt att din hiss hålls i gott

Steg 3: Servicekontrakt med Cibes eller

turella anpassningar. Montaget tar bara

skick. Därför rekommenderar vi alltid att du

någon av våra certifierade partners.

2-3 dagar.

skaffar ett serviceavtal direkt med Cibes
eller med någon av våra partners.

Dag 1 - Montaget påbörjas

Dag 2 - Montaget fortsätter

Dag 3 - Montaget avslutas

Bottenramen, gejder och plattformen

Dörrar, schakt och schaktkassetter

Avslutande detaljer fixas och alla hiss

monteras. Plattformen kan installeras

monteras, alla kablar är plug & play

funktioner testas. Din hiss är nu klar att

med eller utan hissgrop.

och enkla att koppla in.

användas.

cibeslift.com
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Schaktkassetter i klarglas. RAL 3013.
Golv: Safetstep Elephant.

16
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Schaktkassetter i klarglas. RAL 6013.
Svart standardgolv.

│

Schaktkassetter i rökfärgat glas. RAL
9006. Svart standardgolv.
SELECTED COLOR COLLECTION

SELECTED COLOR COLLECTION

Schaktkassetter i klarglas. RAL 9006.
Plattform: RAL 9006. Svart standardgolv.

SELECTED COLOR COLLECTION

Schaktkassetter i klarglas. RAL 9016.
Golv: Safestep Elephant.

Stålkassetter. RAL 7021. Plattform:
Anodic gold. Golv: Surestep Oak.
STANDARD COLOR COLLECTION

STANDARD COLOR COLLECTION

Stålkassetter. Anodic gold.
Golv: Surestep Oak.

STANDARD COLOR COLLECTION

Stålkassetter. Anodic bronze.
Golv: Surestep Pepper.

Stålkassetter. RAL 9006.
Svart standardgolv.
PREMIUM/SELECTED COLOR COLLECTION

PREMIUM COLOR COLLECTION

Stålkassetter. RAL 9016.
Plattform: RAL 9006. Svart standardgolv.

PREMIUM COLOR COLLECTION

Stålkassetter. RAL 9016.
Svart standardgolv.

STANDARD COLOR COLLECTION

STANDARD COLOR COLLECTION

STANDARD COLOR COLLECTION

Mixa och matcha olika färger och material

PROGRESSIVE

Schaktkassetter i klarglas. RAL 7021.
Golv: Surestep Oak.

cibeslift.com

Färgkollektion

Golvutföranden

Glasutföranden

Stone - Surestep - Stenmönstrade PVC-golv

Klarglas - Std

RAL 9006 (STD)
SILVER

RAL 9016 (STD)
TRAFFIC WHITE

RAL 7021 SELECTED
BLACK/GREY

RAL 6013 SELECTED
REED GREEN

Safestep - För krävande miljöer

Arctic snow

RAL 5024 SELECTED
BLUE

RAL 3013 SELECTED
TOMATO RED

Wood - Surestep - Trämönstrade PVC-golv

Polar White

ANODIC GOLD
PREMIUM

ANODIC CHAMPAGNE
PREMIUM

Svart standardgolv

Light Fume Brown

VINTAGE QUARTZ 2
PREMIUM

ANODIC BRONZE
PREMIUM

Surestep Pepper

Light Fume Grey

Låt hissen förhöja interiören genom att skapa

Hissgolvet levereras i svart-grå, ftalatfri PVC

spännande kontraster mellan olika färger och

som standard men vi erbjuder flera olika

material. Vi har skapat vår egen exklusiva

golvutföranden. Välj mellan olika mönster,

färgkollektion men du kan välja fritt mellan

färger eller aluminium. Du kan också lägga in

RAL-kartans alla färger.

eget golv med laminat eller klinkers.

cibeslift.com
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Teknisk data - plattformshissar
Cibes A8000

Cibes A5000

Cibes A5000H

Stor plattformshiss - låg rygg

Plattformshiss - låg rygg

Plattformshiss - hög rygg

Plattformsmått ( b x d)

Märklast

Plattformsmått* ( b x d)

Märklast

Plattformsmått ( b x d)

Märklast

1105 x 2180
1405 x 1980
1000 x 930
1405 x 2480

1000 kg
1000 kg
1000 kg
1000 kg

900 x 1467
1000 x 1467
1100 x 1467
1100 x 1597
1000 x 1967

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

900 x 1467
1000 x 1467
1100 x 1467

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

*Finns även i följande mått:
800 x 1217, 1000 x 1267, 1100 x 1367.
TEKNISK INFORMATION

Cibes Lift A8000, A5000, A7000

Placering

Inomhus/Utomhus*

Märklast

400 - 1000 kg

Hastighet (m/s)

Max 0.15

Lyfthöjd

Max 13 m

Min. topphöjd översta plan

2250/1100 mm (A5000H: 2350 mm)

Gropdjup (ej ramp)

50 mm eller 130** mm

Max antal stannplan

6 stannplan

Dörrar och halvdörrar

Slagdörrar

Dagöppning dörrar (b x h)

800-1300x1800-2300 mm

Dagöppning halvdörrar (b x h)

800-900x1100 mm

Drivsystem

Skruv med lyftskruv och säkerhetsmutter

Styrsystem

Mikrodatorbaserat (LINbus)

Elanslutning, standard

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

Motor

2.2 KW/4.0** KW

Tillverkad i

Sverige

DÖRRPLACERING

1.Dörrar samma sida (2 plan)

2. Vinkelgenomgång (2 plan)

*F inns för Cibes A5000 1000x1467 och
1100x1467 mm. Max +40 ˚C, min -10 ˚C.
**För Cibes A8000.
***1 x230 VAC och 3x230 VAC för A5000
och A5000H, 3x230 VAC för A8000.

3. Rak genomgång (3 plan)
STANDARDER OCH CERTIFIKAT
Typcertifikat
Energiklassningscertifikat

RITNINGAR
I FORMAT
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FLEXIBELT UTFÖRANDE
Cibes Lift erbjuder ett brett urval av
storlekar, dörrmodeller, ytfinish och
tillbehör så att du kan anpassa hissen
efter dina krav och önskemål.

cibeslift.com

Teknisk data - korghissar
Cibes A9000

Cibes A6000

Lyxig kabinhiss - med schakt

Elegant korghiss - ej schakt

Hisskorg (b x d x h)

Märklast

Hisskorg (b x d x h)

Märklast

1100x1400x2200

630 kg

1100x1400x2200

400 kg

Teknisk information

Cibes Lift A9000, A6000

Placering

Inomhus

Märklast

400 eller 630* kg

Hastighet (m/s)

Max 0.15

Lyfthöjd

Max 13 m

Min. topphöjd översta plan

2700 mm

Gropdjup (ej ramp)

70 mm eller 100* mm

Max antal stannplan

6 stannplan

Stannplansdörrar

Teleskopdörrar

Dagöppning dörrar (bxh)

900x2100 mm

Korgdörrar

Teleskopdörrar

Drivsystem

Skruv med lyftskruv och säkerhetsmutter

Styrsystem

Mikrodatorbaserat (LINbus)

Standard elanslutning

400 VAC 3-fas 50/60 Hz 16

Motor

4.0 KW

Tillverkad i

Sverige

DÖRRPLACERING

1. Dörrar samma sida (2 plan)

2. Rak genomgång (3 plan)

*Cibes A9000

RITNINGAR
I FORMAT

cibeslift.com

STANDARDER OCH CERTIFIKAT

FLEXIBELT UTFÖRANDE

Typcertifikat

Cibes Lift erbjuder ett brett urval av
storlekar, dörrmodeller, ytfinish och
tillbehör så att du kan anpassa hissen
efter dina krav och önskemål.
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design

FRIHET
Cibes Lift erbjuder perfekta tillgänglighetslösningar för alla typer av miljöer: offentliga, kommersiella och privata.

Alla Cibes hissmodeller är 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 EN 81-41. Den här produktinformationen är generell och

Cibes Lift ägs av Cibes Lift Group AB. © CIBES LIFT GROUP AB 2017.

Cibes Lift Group AB
Utmarksvägen 13, 802 91 Gävle Sweden
Tel: +46 (0)26 17 14 00, Fax: +46 (0)26 17 14 02
info@cibeslift.com. www.cibeslift.com
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vi förbehåller oss rätten att förändra produkternas design och specifikation. Mindre avvikelser i färgåtergivningen kan förekomma. Varumärket

