
FÖR EN VACKRARE VARDAG
CIBES C1 PURE - Kabinhiss
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CIBES LIFT GROUP erbjuder skräddarsydda hisslösningar för offentligt och privat bruk.  

Alla våra hissar tillverkas enligt vårt beprövade modulkoncept, som har minimal  

byggnadspåverkan.

CIBES C1 PURE är vår senaste hissmodell som erbjuder ett ännu större urval av  

tillbehör och designmöjligheter för att göra det enkelt att anpassa hissen efter  

dina behov och din byggnad.
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FÖR PRIVATA, OFFENTLIGA &  
KOMMERSIELLA BYGGNADER
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Cibes C1 Pure formar sig efter dina behov och din byggnad.  

Det breda urvalet av kulörer, material och tillbehör gör det enkelt  

att anpassa C1 Pure till dina krav på bekvämlighet och design.
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Vårt senaste hisskoncept Cibes C1 Pure erbjuder ännu större designmöjligheter.  

Det breda urvalet av färger, material och tillbehör gör det enkelt att skapa en hissdesign  

som smälter in i vilken miljö som helst.

DESIGNAD FÖR
SÖMLÖS INTEGRATION
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Cibes C1 Pure är en utmärkt hisslösning för 

befintliga byggnader. Det platsbesparande 

konceptet i färdiga moduler kräver minimal 

ombyggnation och gör Cibes C1 Pure otroligt 

enkel att installera.
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Det tidlösa formspråket hos C1 Pure passar de flesta arkitektoniska stilar. Möjligheten att  

kombinera olika kulörer, material och kabinutföranden gör att C1 Pure anpassar sig lika bra till 

offentliga och kommersiella interiörer som privata hem. 
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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
Cibes 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.
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Glas öppnar upp för ljus och rymd och ger rummet en känsla av lätthet och elegans. 

C1 Pure kan beställas med schakt, dörrar och kabin i glas. 
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ÖKAR VÄRDET  
PÅ DITT HEM

Cibes C1 Pure är en vacker och prisvärd villahiss som 

erbjuder full komfort och ökar fastighetsvärdet på ditt 

hem. De rena linjerna och det moderna formspråket 

hos C1 Pure smälter in i de flesta interiörer.
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Cibes C1 Pure ger dig friheten att komponera en unik hissdesign i perfekt samklang med din 

byggnad. Kombinera olika färger och material för att skapa ett helt eget uttryck, eller fokusera på 

en enda färg för en enhetlig och harmonisk design.
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GOLV
Golvet är ett nyckelelement som förankrar 
hela hissdesignen. C1 Pure 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 ett klassiskt och tidlöst uttryck.

GOLV
Forbo Surestep Wood Rustic Oak 18972 

skapar en snygg kontrast till flesta kabinfärger. 
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 
väl i de flesta interiörer.
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DESIGNVAL FÖR CIBES C1 PURE 
Vårt stora urval av kulörer, material och kabinutföranden  

gör det enkelt för dig att skapa din helt unika hissdesign. 

Upptäck alla våra designtillval på www.cibeslift.com.

UTTRYCK DIN  
UNIKA STIL
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C1 Pure ger dig friheten att designa din drömhiss. 

Vill du få lite inspiration innan du sätter igång? 

Besök vår hemsida och ladda ner vår färgguide 

”Colour Me Happy”.
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ETT LYFT FÖR
DIN LIVSSTIL



Cibes offers you perfect home lift solutions. Our ready-made lift concept and compact footprint 

have minimal structural impact on your home.  Ed mo quisqui atus rerum res samusciatur reperit, 

conem et mosse dolorem aut voluptati doluptium ressit, 
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SNABB OCH ENKEL
INSTALLATION
 
Att installera en vanlig hiss tar flera veckor 

och kräver omfattande byggnadsanpassningar. 

Cibes C1 Pure tar bara några dagar att in-

stallera och har minimal byggnadspåverkan.

Vi har montörer över hela Sverige som är 

proffs på att installera och underhålla våra 

hissar. Vi erbjuder även kundanpassade 

serviceavtal. Kontakta oss eller besök  

www.cibeslift.com för mer information.
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Cibes C1 Pure uppfyller europeisk säkerhetsstandard 

och är en mycket användarvänlig hiss, som passar 

utmärkt i offentliga miljöer som skolor, museer  

och vårdcentraler. Anpassningar för offentlig miljö 

inkluderar hissknappar med blindskrift.

PERFEKT  
HISS FÖR
OFFENTLIGA 
RUM
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SKÖNHET  
BÖRJAR
PÅ INSIDAN

Det är vårt smarta modulkoncept, intelligenta  

styrsystem och unika drivsystem som gör det så 

enkelt att integrera Cibes C1 Pure i din byggnad  

och din vardag.

Besök www.cibeslift.com för mer information.
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KLASSISK KONTROLLPANEL - Den klassiska kon-

trollpanelen är utrustad med taktila tryckknappar med 

belysning, som följer europeisk tillgänglighetsstandard 

SS-EN 81-70. Kontrollpanelenfinns 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 

brandklassning EI60 eller i rostfritt stål.

KLASSISK ANROPSKNAPP - Den klassiska tryck-

knappen är taktil och utrustad med belysning, enligt 

europeisk tillgänglighetsstandard SS-EN 81-70. 

Anrops knappen finns med vit, grå eller svart tablå.

TAK MED LED LYSDIODER - Taket med energi- 

effektiv, programmerbar LED-belysning kan beställas  

i närmare 300 olika kulörer.
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KONTROLLPANEL MED TOUCHSCREEN* - Kontroll-

panelens moderna design inkluderar responsiva och 

användarvänliga touch-knappar samt integrerad 

vånings visare. 

TAK MED LED-PANEL - Den vita, frostade takpanelen 

har energisparande, programmerbar LED-belysning.

ANROPSKNAPP MED TOUCHSCREEN* - Mycket 

användarvänlig och responsiv anropsknapp med 

touchscreen och integrerad våningsvisare.

 

SPEGELVÄGG - Spegelväggen finns som tillval för 

väggen mitt emot dörren.

*Touchscreen rekommenderas endast för miljöer där hissen löper 

låg risk att utsättas för vandalisering eller ovarsamt bruk. 
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Alla Cibes 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 samt tillämpliga delar i europeiska standarder SS-EN 81-41 och SS-EN 81-70. Varumärket Cibes ägs av Cibes Lift Group AB©.

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

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

Väggar: Magnolia laminat, glas.
Profiler: Svarta. Kontrollpanel 
med touchscreen. Innertak: Tak 
med LED-panel.

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

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

Väggar: Otter laminat, spegel, 
glas. Profiler: Svarta. Kontroll-
panel med touchscreen.  
Innertak: Tak med LED-panel.

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

Väggar: Fontana laminat, glas.
Profiler: Svarta. Kontrollpanel 
med touchscreen. Innertak: Tak 
med LED-panel.

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

Väggar: Terril laminat, spegel, glas.
Profiler: Svarta. Kontrollpanel med 
touchscreen. Innertak: Tak med 
LED-panel.

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

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

Väggar: Folkstone laminat. 
Profiler: Svarta. Kontrollpanel  
rostfritt stål. Innertak: LED lys- 
dioder, RAL 9016.

Väggar: Just Rose laminat, spegel, 
glas. Profiler: RAL 490. Kontroll-
panel RAL 490. Innertak: Tak med 
LED-panel.

Väggar: Black Oak laminat, spegel, 
glas. Profiler: Svarta. Kontrollpanel 
med touchscreen. Innertak: Tak med 
LED-panel. Golv: Quartz Stone

Väggar: Brushed Argent laminat.
Profiler: Svarta. Kontrollpanel 
med touchscreen. Innertak: Tak 
med LED-panel.
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Fontana
F1850

Folkstone
F7927

Magnolia  
F1534

Pure White 
F8100 SHL

Oyster Grey  
F7929

Brushed Argent 
M5311

Otter  
F3202

Terril  
F2297

Just rose  
F8858

Arctic Blue  
F5493

Polar Aland Pine 
H3433 ST22

Nevada Oak  
F8588

Black Wood
U999 ST12

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

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

LAMINATFÄRGER FÖR KABINVÄGGAR

DESIGNA DIN HISS

GOLVALTERNATIV

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.

GLASALTERNATIV FÖR SCHAKT

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

Clear glass
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Cibes Lift Group grundades 1947 och är en världsledande tillverkare av utrymmeseffektiva, 

modulbaserade hissar. Hemligheten bakom vår framgång är en kombination av smart,  

svensk ingenjörskonst och snygg, skandinavisk design. Alla hissar tillverkas i vår fabrik  

i Gävle och exporteras till över 50 länder, via ett nätverk av 200 certifierade återförsäljare.

CIBES LIFT GROUP
BRINGING PEOPLE TOGETHER
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www.cibeslift.com   info@cibeslift.com


