HARMONY HOMELIFT

Njut av friheten i ditt hem med
Varför begränsa dig till
bottenvåningen i ditt hem?
Du behöver inte flytta!
Återfå friheten i ditt hem genom att
resa mellan våningarna smidigt, tyst och
säkert med vår HARMONY HOMELIFT .
Installationen av en ”Genom-golvet-hiss”
är enkel och våra sakkunniga installatörer på Partille Hiss AB kommer att
minska störningarna till ett minimum.
Efter en första besiktning och beslut att
gå vidare, kommer nödvändiga förberedelsearbeten att utföras och sedan kan
hissen monteras på några dagar.
Eftersom utrymmet alltid är begränsat,
har vi skapat en korg som är designad
och integrerad med en funktionell
ramp så att HARMONY HOMELIFT
endast är obetydligt större på utsidan än
på insidan.

övre plan

mot nedre plan

en ”Genom-golvet-hiss”.
Både tak och golv är utformade för att ge minst 30 min.
brandskydd och är utrustade med rök- och svällist.
Tryckkänslig säkerhetsyta är införlivad i golvets öppning
som kommer att stoppa hissen om den blir blockerad.
Golvplattan lyftes automatiskt
av hisskorgen
Klämlist runt övre
kanten av korgen för
att stoppa hissen
vid blockering
Hissen är utrustad med
automatisk dörrlåsning
till korgen

spegel

Förstärkt dörr på
rullstolsmodell

resa nedåt
Härdat
säkerhetsglas

En stållist är inpassad i golvets
öppning för att ge tätningsyta
för skyddskåpan
Tillval av moderna lysdioder vilket
skapar ljus i korgen i ett mörkt rum

Tryckkänslig skyddskåpa
fungerar som stängning och
brand/rök tätning
Inga fula hydraulcylindrar
på gejdrarna(dolda)
Manöverpanelen placeras
på vänster eller höger sida
av korgen för att passa
användaren.

nedre plan
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Måttuppgifter för
HARMONY HOMELIFT

Brandskydd i 30 min. upprätthålls i tak
och golv oavsett om hissen är parkerad
på övre- eller nedreplan.
Kontrollpaneler i korg och på båda våningarna som visar riktning, stopp, knapplås, korgljus samt öppen eller stängd dörr
(trådlöst).
I händelse av strömavbrott kan batteriets back-up system köra korgen i riktning
nedåt med normala kontroller och alla
säkerhetssystem i drift.
Korgen är utrustad med ett ljus som
tänds när hissen anropas.
Automatisk dörröppning och stängning.
Telefon i korgen.
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Tillval för
HARMONY HOMELIFT
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Spegel.
Glasade korgsidor.
Joystick.
Hisskorgens sidopaneler kan utrustas
med LED-ljus som skapar extra ljus både
innanför och utanför korgen.
Särskilda korgstorlekar:
200mm längre
135mm bredare
Alternativt både och.
Lyfthöjd: Från 2060mm - 3650mm
Håltagningsmått begär måttskiss

••

50 mm rekommenderas

Hissmodell

Inner Inner Ytter Ytter Lastbredd längd (B)
(Dj) kapacitet

Harmony 755
standard
Harmony 890
bred
Harmony 755
lång
Harmony 890
lång+bred
Alla mått i mm

1175

920

1265

250 kg

1175

1055 1265

250 kg

1375

920

1465

250 kg

1375

1055 1465

250 kg

Boka hembesök idag!
För att du ska få rätt lösning och en hiss som passar dina
behov så besöker vi alla våra kunder kostnadsfritt.
Boka oss:
Tel: 031-442250

E-post: info@swedelift.se

Ögärdesvägen 10 B
433 30 Partille
Tel. 031-442250

www.swedelift.se
info@swedelift.se

Obs! Vår kontinuerliga utveckling gör att vi reserverar oss för tekniska förändringar.

Standard funktioner hos
HARMONY HOMELIFT

