Hjemmeheis
En heis for fremtiden

EN HEIS FOR
Vår stilige nye Hjemmeheis
heis har blitt utviklet av vårt
team av eksperter for å gjøre
livet ditt enklere.
Heisen er laget spesielt for
hjemmet. Den elegante og
kompakte designen betyr at den
passer inn nesten hvor som helst i
hjemmet ditt, og kan spesiallages
for å passe inn i ditt interiør.
Den nye Hjemmeheisen vil forberede
hjemmet ditt for fremtiden, slik at du
ikke trenger å bekymre deg over å
måtte flytte fra huset dersom trappene
blir for strevsomme.

ensmal

SAK

Access Vital vil ta seg av alt
Minimalt byggearbeid
Rask og enkel installasjon på bare
noen få dager
Kan spesiallages for å passe rett
inn i hjemmet ditt
Enkel å bruke
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livet

kvalitet

KOMMER SOM STANDARD
Smakfull og elegant. Disse elementene
kommer med heisen som standard

DIN

egen

Ingen behov for oppussing.
Hjemmeheisen kan skreddersys til
å passe din smak og ditt hjem.
Velg fra vårt utvalg av farger og
finisher for å lage den perfekte
heisen for deg.
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‘Lifestyle’-avtrykk
på glasset

du kan tilpasse nesten hver del av heisen, fra fargen på malingen, gulvet,
belysningstype og glasstype. Her er noen ideer for forskjellige
finishkombinasjoner du kan bruke:

Maling og stoff

standard
finish

trådløs påkallingsstasjon
ved etasjene

Sete

Gulv

buet gelender

Påkallingsstasjoner
Hvite trykkfølsomme kupé- og
etasjepåkallingsstasjoner

Interiørfarger

Gelender

Hvitt interiør og eksteriør med
bakpanel i malt sølvgrått

Nei

Kullgrått gulvteppe

Hvitt interiør og eksteriør med
bakpanel i sølvfarget stoff

Nei

Kullgrått gulvteppe eller
finish som leveres og
monteres av andre

Hvite trykkfølsomme kupéog etasjepåkallingsstasjoner

Helt buet, rustfritt stål

Hvitt interiør og eksteriør med
bakpanel i sølvfarget stoff

Ja

Kullgrått gulvteppe eller
finish som leveres og
monteres av andre

Hvite trykkfølsomme kupékontroller med planmonterte
etasjekontroller i rustfritt stål

Buet, rustfritt stål,
motsittende sete

Hvitt interiør og eksteriør med
bakpanel i sandfarget stoff

Ja

Sandfarget gulvteppe eller
finish som leveres og
monteres av andre

Hvite trykkfølsomme kupékontroller med planmonterte
etasjekontroller i rustfritt stål

Buet, rustfritt stål,
motsittende sete

Iinteriør og eksteriør i ditt valg av
RAL-farge, med bakpanel i sølveller sandfarget stoff

Nei

Velg fra standard serie eller
finish som leveres/
monteres av andre

Planmonterte kupé- og
etasjekontroller i rustfritt stål

Helt buet, rustfritt stål

sølv

stein

sand

vinrød

planmontert
kontrollkonsoll i
rustfritt stål

Interiørstoff

lupinblå

sand

fjernkontroll

skifergrå

rosso

Rett, rustfritt stål

Eksteriørfarger

gulv
svart

hvit

kullgrå

lysebrun

mokka

lyst
eiklaminat
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dimensjoner

AccessVital

hoved

(UNDERPANNE TIL
BAKSIDEN AV FØRINGER)

846 mm EKSTERNT

Smal og elegant,
Hjemmeheisen har et
lite fotavtrykk som
passer diskret inn
nesten hvor som helst
i hjemmet.

1142 mm EKSTERNT
(UNDERPANNE)

HAR FORENKLET LIVET

FOR MANGE SIDEN 1982

Vår kompetanse innenfor området
prosjektering, installasjon, drift
og vedlikehold av løftesystemer
er betydelig.
Vårt engasjerte team vil følge deg
hvert trinn på veien, fra innkjøp og
installasjon til oppfølging etter salget.
606 mm
(DØRÅPNING)

Ingen

bekymringer

Hjemmeheisen kombinerer luksus med den
siste teknologien, noe som gjør den til en
heis i toppklassen av høyeste kvalitet.
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Sikkerhet først

Som ekstra sikkerhet, kan heisen
ikke kjøre med mindre døren er
lukket og døren vil ikke åpne når
heisen kjører

Alle sikkerhetsfunksjoner kommer som
standard, og gjør at du føler deg trygg
og sikker når du bruker Hjemmeheisen.

Ekstra batteristrøm tillater at du
kan kjøre tilbake til underetasjen
hvis strømbrudd oppstår

Brannvern mellom øvre og nedre
etasjer, uansett om heisen er parkert
nede eller oppe, i henhold til kravene i
BS5900: 2012

Dempet nedbelysning i
heiskupéen vil belyse et mørkt
rom når heisen kjører fra etasje til
etasje

Trykkfølsomme sikkerhetsflater stanser
heisen hvis den hindres ovenfra eller
nedenfra

En løftekapasitet på 250 kg
Heisen er CE-merket

VÅRT

løfte

TIL DEG

Hos Access Vital er det våre
kunder som påvirker alt vi
gjør.
Vi forplikter oss til å gi deg en
hjemmeheis av høyeste kvalitet,
understøttet av vår førsteklasses
kundeservice.

Postboks 430, 2303 Hamar
Tlf: 95 76 10 00
www.accesshjemmeheis.no
Mail: access@accessvital.no

