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INTUITIV HISSDESIGN
VILLAHISS AIR®
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MÖT VÅRA DESIGNERS
Cibes industridesigners, Ida Eriksson och Gustav Berg, har i nära samarbete 
med företagets FoU-avdelning skapat en ny och innovativ hissdesign. ”Vår 
roll som designers är att bygga en bro mellan teknik och användbarhet och 
att skapa vackra och hållbara hissar, med en intuitiv design.”

Ida & Gustav

Villahiss Air har en tidlös och 
intuitiv design och erbjuder 
dig ett ännu större urval av 
färger och material för att 
smälta in perfekt med den 
unika stilen och karaktären i 
ditt hem.

De bilder och färgprover som visas i denna broschyr är endast avsedda att användas som inspiration. För specifika färgmatchningar, bör alltid fysiska material- och 
färgprover användas.
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BORTA BRA MEN 
HEMMA BÄST
Ditt hem är en vacker, personlig och välkomnande plats för alla du 
tycker om. Du har skapat din färgpalett, valt ut dina möbler och hittat 
den perfekta placeringen för alla dina konstverk. Så varför inte erbjuda  
dig själv lyxen att nå alla våningar i ditt hem med en enkel 
knapptryckning?

”Ditt hem skall berätta vem du 
är och samla allt som du älskar.”

Nathan Berkus

Schakt och dörrar i RAL 7021, plattformens 
frontpanel i RAL 7021, plattformens bakpanel i 
Quartz 2, handledare och topplist i naturfärgat, 
anodiserat aluminium, säkerhetsgolv Altro 
Contrax Black. 
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TIDLÖSA 
TRÄMATERIAL
Trä har använts av oss människor sedan tidernas begynnelse och har en 
näst intill magisk förmåga att få oss att känna oss som hemma. Trämaterial 
fyller rummet med naturlig harmoni och få saker är lika lugnande för sinnet 
och själen som känslan av silkeslent trä mot insidan av din hand.

”Trädets virke är också dess memoarer.”
Anne Hope Jahren

Schakt och dörrar i Anodic Sapphire, plattformens 
frontpanel i DecoLegno® HM07 Nero, plattformens 
bakpanel i bambu, handledare och topplist i RAL 7021, 
kundanpassat kakelgolv.
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TYGER FRÅN NATUREN
Naturfibrer som linne och ull, blir aldrig omoderna, men bara du kan 
bestämma vad som är rätt för just ditt hem. Linnets struktur ger rummet 
en sofistikerad elegans medans ullens fylliga textur skapar en varm och 
välkomnande känsla. 

”Människor får aldrig nog av den 
visuella och taktila prakten hos tyger.”

Suzanne Tick

Schakt och dörrar i RAL 9016, plattformens frontpanel 
i RAL 9016, plattformens bakpanel i ljusblått linne, 
handledare och topplist i naturfärgat, anodiserat 
aluminium, kundanpassat laminatgolv.
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MAGNIFIK METALL
Slitstarka material som stål och aluminium utstrålar en tidlös elegans. Tack 
vare de rena linjerna, den släta ytan och det stora urvalet av färger, är det 
enkelt för dessa klassiska material att smälta in med de flesta inredningsstilar, 
oavsett om du föredrar en minimalistisk, eklektisk eller traditionell design.

”Enkelhet är själen i modern elegans.”
Bill Blass

Schakt och dörrar i RAL 9005, plattformens frontpanel  
i RAL 9005, plattformens bakpanel i Mineral Quartz 2, 
handledare och topplist i naturfärgat, anodiserat  
aluminium, säkerhetsgolv Forbo Surestep Rustic Oak.
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RYMS PÅ 
MINIMAL YTA
En av de största fördelarna med våra villahissar  
är den utrymmeseffektiva designen. Passagerarplatt-
formen utgör nästan 70% av hissens byggmått och 
den kompakta konstruktionen gör det möjligt att  
montera hissen i väldigt små och smala utrymmen.

Schakt och dörrar i February 4, plattformens frontpanel 
i RAL 1007, plattformens bakpanel i grå ull, handledare 
och topplist i RAL 9005, säkerhetsgolv Forbo Surestep 
Natural Oak. 
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ETT HEM FÖR LIVET
Att skapa ett hem för livet handlar såklart mycket om inredning, men 
det krävs mer än vackra konstverk och möbler. Ett hem för livet skall 
inte bara bara vara en bekväm och välkomnande plats för familj och 
vänner just nu, men även trygga din komfort inför framtiden.

HÖJER VÄRDET PÅ DITT HEM
När du väl har en hiss i hemmet är det svårt att föreställa sig livet utan den. En hiss 
underlättar dina dina vardagssysslor, som dammsugning och tvätt men öppnar också upp 
ditt hem för alla du tycker om, oavsett ålder och fysisk förmåga. Dessutom framtidssäkrar 
du ditt hem inför äldre dagar och höjer fastighetsvärdet.

”Ditt hem skall spegla hur du 
vill leva just nu och under nästa 
fas i ditt liv.”

Martha Stewart

Schakt och dörrar i RAL 9016, plattformens front -
panel i RAL 9016, plattformens bakpanel i RAL 9005, 
handledare och topplist i naturfärgat, anodiserat 
aluminium, säkerhetsgolv Altro Contrax Black. 

Schakt och dörrar i February 4, plattformens 
frontpanel i February 4, plattformens bakpanel 
i grå ull, handledare och topplist i naturfärgat, 
anodiserat aluminium, kundanpassat 
laminatgolv.
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LUFTIG HISSDESIGN
Glas uppskattas av arkitekter på grund av dess unika förmåga att förstärka känslan av 
ljus och rymd i alla rum. Schaktet på våra plattformshissar kan glasas på alla fyra sidor 
för att du skall kunna njuta av det naturliga ljuset och de vackra vyerna i ditt hem.

Alla glaselement i våra hissar levereras 
i laminerat och härdat säkerhetsglas 
av högsta kvalitet i enlighet med 
europastandard EN 14449 och EN 12150.

Schakt och dörrar i Oxide 3, plattformens frontpanel 
i Oxide 3, plattformens bakpanel i grå ull, handledare 
och topplist i naturfärgat, anodiserat aluminium, 
säkerhetsgolv Forbo Surestep Material Quartz Stone.
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Display
Hissdisplayen har en 7 ”skärm med en stor och tydlig 
våningsvisare. Displayen är täckt med semitransparent 
spegelglas för att skapa ett elegant och futuristiskt 
utseende.

DecoLegno®

Det här unika materialet har en matt, sammetslen yta 
som är mjuk vid beröring. DecoLegno® är ett slitstarkt 
material, som är reptåligt, lätt att rengöra och står emot 
fingeravtryck. Tillgängligt som tillval för frontpanelen i 
vit, svart eller beige kulör.

Ergonomisk handledare
Handledaren på Villahiss Air har en unik, intuitiv design. Du 
lutar din hand mot destinationsknappen för att resa och 
lättar på trycket för att stanna. Den genialiska designen drar 
fördel av din naturliga instinkt att luta dig mot handledaren, 
vilket erbjuder dig och din familj bekväma hissresor.

Klämlister
Den övre klämlisten är placerad strax bakom 
plattformens överkant och stoppar hissen vid minsta 
beröring.

Tramplisterna som ramar in plattformsgolvet stoppar 
hissen vid minsta beröring och finns i valfri RAL-
eller  premiumfärg och kan dessutom utrustas med 
programmerbar LED-belysning. Tramplisten är en 
viktig del av den övergripande hissdesignen.

Innovativa säkerhetsfunktioner
Medan de flesta andra plattformshissar har stora och 
klumpiga knappar för nödstopp- och larm, har dessa viktiga 
säkerhetsfunktioner en mycket elegantare och diskretare 
formgivning i Villahiss Airs design.

Nödstopp och larm

Klämlist

Display

DecoLegno®

Ergonomisk handledare

HM00 Piombo Total White HM01 Piombo Beige HM07 Piombo Nero

Tramplist med LED-belysning Tramplist i standardutförande
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Utforska dina behov
Att förstå hur du vill att hissen ska passa in i ditt hem 
och vardag är det första steget mot att hitta den perfekta 
hisslösningen. Vi hjälper dig steg för steg, genom hela 
processen.

Professionell rådgivning
Du kan alltid boka gratis rådgivning med oss. Våra säljare 
kommer att ge dig råd om vilken hissdesign som passar 
bäst för dig och ditt hem och vara din kontaktperson genom 
hela projektet.

Designa din hiss
Föredrar du en neutral, färgstark eller dov färgpalett? Ett 
hisschakt i stål, glas eller en kombination av båda? Vill du 
kanske att hissgolvet ska matcha de andra golven i huset? 
Vi ger dig fullständig frihet att skapa en hissdesign som 
passar in i ditt hem och din livsstil.

Beställning & offert
Du kommer att få offert och hissritningar av din säljare. 
Priset varierar beroende på designval, plattformsmodell 
och antal våningsplan. Så snart du har godkänt 
hisspecifikationen och ritningarna kommer din säljare att 
beställa hissen från vår fabrik.

Leverans & montage
Vi tar hand om all logistik, det enda du och vår säljare 
behöver göra är att komma överens om ett datum 
för montage. Samtliga hissar tillverkas i Sverige och 
tillverkningstiden är oftast mellan 6–8 veckor. När hissen 
har levererats hem till dig, tar montaget bara några få dagar.

Cibes garanterar
Din hiss genomgår omfattande tester och kvalitetskontroller 
innan den lämnar Cibes fabrik och har dessutom två års 
tillverkningsgaranti. Cibes strikta miljöpolicy tar hänsyn 
till hissens hela livscykel; från inköp och tillverkning till 
energiförbrukning och återvinning. 

ATT TÄNKA PÅ NÄR 
DU KÖPER HISS
En hiss som passar din livsstil
När du tar beslutet att köpa en hiss är det viktigt att tänka 
på hur du kommer att använda hissen i din vardag. Behöver 
du en som passar för en person, eller flera? Behöver hissen 
rymma en rullstol, eller ska den enbart användas som 
bekvämlighetslösning?

Minimala ombyggnadskostnader
Oavsett om du bor i en etagevåning, ett radhus eller en 
fristående villa är Villahiss Air ett utmärkt val tack vare sin 
modulbaserade och platsbesparande konstruktion.  
Villahiss Air levereras med ett färdigt hisschakt och kräver  
ingen omfattande ombyggnation.

Hitta rätt placering
Tack vare sin kompakta konstruktion och det stora urvalet 
av storlekar, smälter Villahiss Air in sömlöst i de flesta hem. 
Hissen lämpar sig väl för smala utrymmen, exempelvis 
tomrummet i mitten av trappan, eller andra oanvända vrår.

En trygg hiss för din familj
Du bör alltid se till att hissen som du väljer följer nationella 
säkerhetsbestämmelser. Villahiss Air är en CE-märkt produkt, 
som har certifierats av det anmälda organet Liftinstituut 
och som uppfyller alla relevanta europastandarder och 
säkerhetsbestämmelser.

Skapa din unika hissdesign
Gör det mesta av möjligheten att göra hissen till ett vackert 
arkitektoniskt inslag i ditt hem. Villahiss Air erbjuder dig friheten 
att kombinera färger och material till den perfekta designen för 
din personliga inredningsstil.

Hållbar teknik
Vi tar fullt miljöansvar från inköp till återvinning. Tillvalet 
EcoSilent drivsystem, har energiklass A och minskar hissens 
energiförbrukning med 45%, vilket är en god investering för 
ditt hem och för miljön.

Ljudnivå och komfort
Drivsystemet EcoSilent gör att din hiss går så tyst och smidigt 
att det smälter in helt med de andra ljuden i din vardag. Det här 
smarta drivsystemet är ett måste om du vill erbjuda dig själv 
och din familj högsta komfort.

Schakt och dörrar i Oxide 6, plattformens 
frontpanel i Oxide 6, plattformens bakpanel i grå ull, 
handledare och topplist i RAL 9005, kundanpassat 
laminatgolv. 

Schakt och dörrar i RAL 7024, plattformens frontpanel i DecoLegno® 

HM07 Nero, plattformens bakpanel i ek, handledare och topplist i 
RAL 7024, kundanpassat betonggolv.

DIN INKÖPSGUIDE
STEG FOR STEG
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AIR WOOD
Air Wood är en sofistikerad kombination av trä för 
bakpanelen och sammetslen svart, vit eller beige 
DecoLegno® för frontpanelen. För bakpanelen kan du välja 
mellan honungsfärgad bambu eller ljus ek, två träslag som 
smälter in i de flesta moderna hem.

AIR METAL
Air Metal levereras med svart bakpanel och vit frontpanel 
som standard och ger dig möjlighet att skapa din egen 
unika färgkombination med hjälp av de närmare 300 
nyanserna från RAL-kartan och vår premiumfärgkollektion. 
Oavsett om du föredrar enfärgad harmoni eller mer livfulla 
färgkombinationer är Cibes Air Metal ett utmärkt val.

Frontpanelen har en 7”-skärm med våningsvisare täckt 
av elegant spegelglas. 

Övriga plattformsalternativ: 
•  Handledare och topplist i valfri RAL eller 

premiumfärg.
•  Frontpanel i valfri RAL- eller premiumfärg.
•  Val mellan tio olika säkerhetsgolv eller kundanpassat 

kakel- eller laminatgolv. *

Frontpanelen har en 7”-skärm med våningsvisar täckt 
av elegant spegelglas. 

Övriga plattformsalternativ: 
•  Handledare och topplist i valfri RAL- eller 

premiumfärg.
•  Frontpanel i DecoLegno® eller valfri RAL- eller 

premiumfärg.
•  Val mellan tio olika säkerhetsgolv eller kundanpassat 

kakel- eller trälaminatgolv. *

Frontpanelen har en 7”-skärm med våningsvisare täckt 
av elegant spegelglas. 

Övriga plattformsalternativ:
•  Handledare och topplist i valfri RAL- eller premiumfärg.
•  Frontpanel i DecoLegno® eller valfri RAL- eller 

premiumfärg.
•  Val mellan tio olika säkerhetsgolv eller kundanpassat 

kakel- eller trälaminatgolv. *

*  När plattformen förberetts för kakelplattor/laminat krävs  
70 mm grop. Kaklet/laminatet bör ha en tjocklek på max 20 mm. 

DESIGNA INTERIÖREN I DIN HISS

VARMA TRÄSLAG
Air Wood erbjuder dig valet mellan ljus ek eller 
honungsfärgad bambu, två stilrena träslag med 
olika karaktär.

BAMBUEK

MJUK TEXTIL
Täck plattformens bakpanel med elegant 
ljusblått linne eller varmgrå ull för att ge din hiss 
en mjuk och sofistikerad stil.

ULLLINNE

SVAL METALL
Designkonceptet Air Metal ger hissen ett rent och 
tidlöst utseende och erbjuder möjligheter till ett 
näst intill oändligt antal färgkombinationer.

RAL 9016RAL 9005

TILLVAL FÖR VILLAHISS AIR

AIR TEXTILE
Air Textile är en lekfull kombination av naturfibrer  
och skimrande metall. Välj mellan lyxig, varm ull 
eller elegant linnestruktur för plattformens bakpanel. 
Frontpanelen levereras i vitt som standard men du kan 
också välja mellan de närmare 300 nyanserna från  
RAL-kartan och vår egen premiumfärgkollektion.
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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
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WOODFÄRGER

SKAPA DIN UNIKA DESIGN

Förhöj skönheten i ditt hem genom att kombinera olika färger och 
texturer med ditt favoritträslag.

Villahiss Air erbjuder dig friheten att kombinera olika färger och 
material för att skapa en skräddarsydd design. 

SKRÄDDARSY DIN VILLAHISS

Schakt: Pulverlackerat i RAL 9016, klarglas. 
Bakpanel: Ek Frontpanel: Vit DecoLegno Piombo 
HM00.Handledare och topplist: Pulverlackerade i 
RAL 9016. Golv: Kundanpassat kakelgolv.

Schakt: Pulverlackerat i RAL 5014, tonat glas. 
Bakpanel: Ek Frontpanel: Pulverlackerad i RAL 
5014. Handledare och topplist: Naturfärgat, 
anodiserat aluminium. Golv: Kundanpassat 
laminatgolv.

Schakt: Pulverlackerat i Alesta Amethyst 2, 
tonat glas. Bakpanel: Bambu Frontpanel: Svart 
DecoLegno Piombo HM07. Handledare och 
topplist: Naturfärgat, anodiserat aluminium. 
Golv: Kundanpassat kakelgolv.

TEXTILE Kombinera de fylliga texturerna hos ull och linne med olika färger 
för att addera mjukhet och elegans till din inredning.

Schakt: Pulverlackerat i RAL 8022, klarglas. 
Bakpanel: Grå ull. Frontpanel: Pulverlackerad 
i RAL 6020. Handledare och topplist: 
Pulverlackerade i RAL 9005. Golv: Surestep 
Material Black Seagrass.

Schakt: Stålkassetter pulverlackerade i RAL 
1019. Bakpanel: Ljusblått linne Frontpanel: 
Pulverlackerad i RAL 1019. Handledare och 
topplist: Naturfärgat, anodiserat aluminium. 
Golv: Kundanpassat laminatgolv.

Schakt: Pulverlackerat i Roman Gold, klarglas.
Bakpanel: Grå ull. Frontpanel: Pulverlackerad 
i Roman Gold. Handledare och topplist: 
Naturfärgat, anodiserat aluminium. Golv: 
Standardgolv Altro Contrax, svart.

METAL Mixa och matcha flera olika kulörer för att skapa kontrast eller välj 
en enfärgad design för ett vilsamt och harmoniskt intryck.

Schakt: Pulverlackerat i RAL 7021, klarglas. 
Bakpanel: Pulverlackerad i RAL 7021. Frontpanel: 
Pulverlackerad i RAL 7021. Handledare och 
topplist: Pulverlackerade i RAL 7021.  
Golv: Surestep Material Grey Seagrass.

Schakt: Standardvita stålkassetter. Bakpanel: 
Pulverlackerad i RAL 9016. Frontpanel: 
Pulverlackerad i RAL 9005. Handledare och 
topplist: Naturfärgat, anodiserat aluminium. 
Golv: Standardgolv Altro Contrax, svart. 

Schakt: Naturfärgat, anodiserat aluminium, 
klarglas. Bakpanel: Pulverlackerad i RAL 
9016. Frontpanel: Pulverlackerad i RAL 
7004. Handledare och topplist: Naturfärgat, 
anodiserat aluminium. Golv: Surestep Material 
Quartz Stone.

Hissgolvet levereras i mörkgrå, halkfri PVC som standard, men vi erbjuder ett brett utbud av olika golvalternativ.  
Välj ett av våra trä- eller stenmönstrade golvalternativ, eller skräddarsy ditt eget golv med laminat eller kakel.

GOLVALTERNATIV

GLAS FÖR SCHAKT OCH DÖRRAR

Clear glass Arctic Snow Polar White Light Fume Brown Light Fume Grey Dark Fume Brown
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A20 (EI60G) AL5 AL6

Medan en konventionell hiss ofta tar 
flera veckor att installera och kräver 
omfattande ombyggnation, monteras 
vår Villahiss Air inom loppet av några 
dagar och kräver endast minimal 
byggnads anpassning. Hemligheten 
ligger i vårt platsbesparande, modul-
baserade koncept som har minimal 
påverkan på ditt hem och din vardag.

VILLAHISS AIR®

Modulbaserat hisschakt
Inget behov av murat hisschakt, ett färdigt 
schakt i glas- eller stålskassetter ingår 
alltid.

Skruvdrivet system
Pålitligt, elektromekaniskt drivsystem,
helt utan hydraulik.

Inbyggt maskinrum
Hela drivsystemet ryms i schaktet,
inget separat maskinrum behövs.

Flexibel plattformsdesign
Anpassningsbar plattformsdesign, 
tillgänglig i ett brett utbud av material 
och färger.

Låg topphöjd 
Den 2250 mm höga topphöjden ryms 
under de flesta tak.

Energibesparande LED-teknologi
Tak- och plattformsbelysning med hållbar 
och energibesparande LED-teknologi.

OPTIMERAD DRIVENHET
Drivenhetens motor, transmission och 
bromssystem har optimerats för en tyst 
och energieffektiv drift.

LYFTSKRUV
Lyftskruven har 3 x högre stigning 
och släta skruvskarvar för att erbjuda 
en mjuk och näst intill ljudlös 
hissfärd.

UNIKA RULLSKOR
Unika rullskor utgör gränssnittet 
mellan gejder och plattform. 
Rullskorna minskar friktionen med 
hela 90%.

LJUDISOLERANDE BOX
Drivenheten sitter i en elegant, 
ljudisolerad box som är designad 
för att minska buller och dölja 
drivenheten.

Dörrar samma sida  
(3 stopp)

Rak genomgång  
(2 stopp)

Vinkelgenomgång  
(2 stopp)

LED-BELYSNING 
Energibesparande och hållbar schaktbelysning

TEKNISK INFORMATION

STANDARDER OCH CERTIFIKAT
Typcertifikat
Green Label/Energicertifikat
A med EcoSilent-drift
B med standarddrift
Enligt VDI 4707

ANROPSKNAPPAR 

DÖRRKONFIGURATIONER

LÅSSYSTEM 
Vi erbjuder olika låssystem för din hiss

DÖRRALTERNATIV
Stål-, aluminium- eller brandklassade.

Hitknapp. Vit, 
grå eller svart 
planskiva.

Hitknapp med 
touchscreen.  
Integrerad 
våningsvisare.

Hitknapp.  
RFID-taggläsare 
för autolås. 

Utflyttad 
hitknapp.

Minskad hissgrop
Hissen kan installeras med 0 mm grop 
eller med en grund grop på endast  
50-70 mm. *

* 70 mm om hissgolvet är anpassat för 
laminat/kakel.

DRIVSYSTEMET ECOSILENT (TILLVAL)

PLATTFORMSTORLEKAR OCH MÄRKLAST
VILLAHISS AIR PLATTFORMSHISS – LÅG RYGG 1250 MM

Plattformsstorlek, mm (bxd) Nominell belastning

800 x 830 300 kg, 3 personer

1000 x 830 300 kg, 3 personer

1000 x 930 300 kg, 3 personer

1100 x 930 300 kg, 3 personer

800 x 1217 400-500 kg, 4-5 personer

900 x 1467 400-500 kg, 4-5 personer

1000 x 1267 400-500 kg, 4-5 personer

1000 x 1367 400-500 kg, 4-5 personer

1000 x 1467 400-500 kg, 4-5 personer

1100 x 1467 400-500 kg, 4-5 personer

1100 x 1597 400-500 kg, 4-5 personer

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Placering Inomhus

Märklast 300-500 kg

Max hastiget 0,15 m / s

Max lyfthöjd 13 m

Max antal stannplan 6

Topphöjd 2250/1300 mm

Plattformens höjd 1250 mm

Hissgrop 0/50/70 mm *

Hisschakt Stål- eller glaskassetter

Dörrar Slagdörrar

Dörrmodeller  Ståldörrar, halvdörrar i stål, 
aluminiumdörrar, brandklassade 
dörrar ***

Dagöppning för ståldörrar 
(b x h)

900 x 2000 mm ***

Dagöppning för halvdörr i 
stål (b x h)

900 x 1300 mm ***

Dagöppning för 
aluminiumdörrar (b x h)

900 x 2070 mm **

Dagöppning för branddörrar 
(b x h)

900 x 2000 mm ***

Drivsystem Skruv med säkerhetsmutter

Kontrollsystem Mikrodatorbaserat

Strömförsörjning  3 x 400 VAC 50/60 Hz 16 A 
(standard), 1 x 230 VAC eller  
3 x 230 VAC (tillval)

Motor 2,2 kW

Tillverkad i Sverige

* 70 mm hissgrop, om plattformsgolvet är förberett för kakel/laminat.
** Brandklassade dörrar EI60 enligt EN 81-58. Brandklassade dörrar måste  
kombineras med ett platsbyggt hisschakt med motsvarande eller högre brand-
klassning, beroende på gällande regelverk.
*** Standard dagöppning för plattformsbredd 1000-1100 mm.
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