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“LUULIN; ETTÄ KAIKKI
PORRASHISSIT OVAT
SAMANLAISIA”
“En osannut odottaa, että
porrashisseissä olisi niin
paljon eroja!
Valitsin lopulta Cibesin. Miksi?
Koska huomasin melko nopeasti,
että Cibes oli ainoa yritys, joka
todella otti huomioon hissin kaikki
pienetkin yksityiskohdat aina
portaiden tukijärjestelmään asti.
Lisäksi olen sitä mieltä, että jos
yritys pitää hyvää huolta omista
tuotteistaan, sen on oltava hyvä
yritys. Heillä oli myös kaikkein
kauneimmat porrashissit.”
Mr Harrison, Dublin
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CIBES TWO
TWO-porrashissin nähdessäsi huomaat ensimmäisenä, kuinka vähän tilaa se vie.
Se on pienikokoinen mutta rakennettu hyvin jämäkäksi. CIBES TWO on todella viehättävä
porrashissi. Hienostunut, ajaton muotoilu sulautuu äärimmäisen upeasti mihin tahansa
sisustukseen.
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TWO-mallin edut
■
■
■
■

Jättää mahdollisimman paljon tilaa myös muille kulkijoille
Rakennettu laadukkaasti vankaksi, turvalliseksi ja luotettavaksi
Sulautuu mihin tahansa sisustukseen
Tiukatkaan mutkat eivät tuota ongelmia, joten tilaa säästyy
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CIBES TWO
Mutkat eivät
ole ongelma
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Ovatko portaasi ahtaat? Yllätyt iloisesti, kuinka hyvin CIBES TWO
kääntyy kaarteessa. Tiukimmissakin kaarteissa TWO nousee ja
laskeutuu yhdellä sulavalla liu’ulla. Lisäksi se on rakenteeltaan
äärimmäisen vankka.
Menetpä siis ylös tai alas, tunnet olosi aina ehdottoman turvalliseksi.
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CIBES TWO
Intuitiivinen ja
helppokäyttöinen
VAIHE 1

VAIHE 2

VAIHE 3

Kutsu hissi luoksesi
langattomalla kaukoohjaimella.

Taita istuin alas.

Istuudu mukavasti.

 URVALLINEN
T

 ÄTEVÄ
K

 URVALLINEN
T

Porrashissi jatkaa kulkuaan
myös sähkökatkon aikana.

Jalkatuki taittuu
ylös ja alas kätevästi
sijoitetulla vivulla.

Turvavyö on helppo kiinnittää
yhdellä kädellä.
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CIBES ONE on suunniteltu helppokäyttöiseksi.
Hissin käyttö sujuu luontevasti, ja olet pian sinut sen kanssa.

VAIHE 4

VAIHE 5

VAIHE 6

Hissi alkaa liikkua pehmeästi
ja äänettömästi.

Hissi pysähtyy
automaattisesti, kun
matka päättyy portaiden
ylä- tai alapäässä.

Poistu istuimesta turvallisesti
kääntämällä istuinta kätevästi.

 ÄTEVÄ
K

 URVALLINEN
T

 ÄTEVÄ
K

Ainutlaatuiset ohjaimet ovat
kevyitä ja helppokäyttöisiä.

Turvajärjestelmä pysäyttää
hissin automaattisesti, jos
sen eteen tulee esteitä.

Istuimessa on patentoitu
liukutoiminto, jotta se veisi
mahdollisimman vähän tilaa.
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TWO-mallin
älykkäät
ratkaisut

TWO-mallissa on tarjolla hyvä valikoima älykkäitä ratkaisuja. Istuinta
voidaan kääntää joko käsin tai automaattisesti (mallista riippuen)
portaiden yläpäässä, jolloin istuimesta poistuminen on turvallista.
TWO-porrashississä on vakiovarusteena avustettu, käsikäyttöinen
jalkatuki, mutta käyttömukavuutta voi lisätä lisävarusteena saatavalla
moottorikäyttöisellä versiolla.
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TWO-johde sulautuu täysin kotisi sisustukseen.
Onko portaikkosi edessä niukasti tilaa? Tällöin kannattaa harkita
johteeseen liukuvaa tai taitettavaa jatketta. TWO-malliin saa toki
myös pysäköintimutkan niin portaikon ylä- kuin alapäähänkin.

Taittuva johteen jatke
 Taitettu kokoon

 Taitettu esiin

liukuva johteen jatke
 Johde, kun hissi on pysäköity

 Johde, kun hissi on käytössä
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CIBES TWO
Valitse mieleisesi
verhoilu ja väri
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Verhoilu

Grey
Fabric

Kerma
Tekstiili

Punainen
Tekstiili

Viininpunainen
Tekstiili

Ruskea
Tekstiili

Violetti
Tekstiili

Tummansininen
Tekstiili

Männynvihreä
Tekstiili

Monisävyinen beige
Tekstiili

Monisävyinen ruskea
Tekstiili

Hasselpähkinä
Synteettinen nahka

Punaruskea
Synteettinen nahka

Sininen
Synteettinen nahka

Musta
Synteettinen nahka

Ruskeanharmaa
Nahka

Kastanjanruskea
Nahka

RAL 7035 Vaaleanharmaa

RAL 8025 Ruskea

Maalipinta

RAL 9001 Kermanvalkoinen

Värit ovat vain malleja. Tulostussyistä värisävyjä ei voida taata. Todelliset värit voivat poiketa esitteen väreistä.

Tekniset tiedot
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***

****

Tämä tietolomake on tarkoitettu vain viitteeksi. Kaikkiin esitettyihin, seiniltä otettuihin mittoihin vaikuttavat kaikki mahdolliset esteet,
jotka on tutkittava läpikotaisin. Mitat ovat millimetreinä. Tämän tietolomakkeen tiedot ovat suuntaa-antavia.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
*

Lattiasta jalkatuen pohjaan (vaakasuorassa)
Jalkatuen yläpinnasta istuimen yläpintaan*
Istuimen yläosasta käsinojien yläosaan
Käsinojien yläosasta selkänojan yläosaan
Kokonaiskorkeus
Jalkatuen pituus
Jalkatuen etuosasta istuimen takaosaan
Selkänojasta seinään (vähintään)
Käsinojien välinen leveys**
Kokonaisleveys**
Jalkatuen leveys
Leveys taitettuna
Nousukulma***
Johteen etuosasta ensimmäiseen askelmaan –
(56° aloitus)****
Istuimesta lattiaan (normaalialoituksessa/
jyrkässä aloituksessa)
Perch-istuin, kääntyvä - enintään: 605
Perch-istuin, ei kääntyvä - enintään: 735
Laskettu korkeus (kiinteä): 455
Jalkatuen sähköinen taitto ylös/alas (L = +50 mm): 365-520

55
485
210
170
960
295
625
5
420
570
290
370
0–60º
285
580

P-a 180 Mutka johteen keskeltä keskelle (enintään) (0°)
P-b 180 Mutka johteen keskeltä keskelle tavallisesti (40°)
P-c 180 Mutka johteen keskeltä keskelle (vähintään) ( >40° )
Q-a Vähimmäiskääntösäde seinästä (vakio)
Q-b Vähimmäiskääntösäde seinästä (leveämpi malli)
R-a Vähimmäistaivutussäde keskilinjassa - (>40°)
R-d Enimmäistaivutussäde keskilinjassa - (0°)
S Istuimesta seinään (vaakasuorassa)
T Jalkatuen yläpinnasta lattiaan (vaakasuorassa)
U Yläputken yläosasta lattiaan (vaakasuorassa)
V Istuimen takaa (sisäpuoli) seinään (vaakasuorassa)
W Putken etuosasta istuimen takaosaan
X Jalkatuen yläpinnasta lattiaan
(normaalialoituksessa/jyrkässä aloituksessa)
Y Käsinojasta ensimmäiseen askelmaan – (56° aloitus)
Z Putkien halkaisija
** Leveämpi istuin: +50
*** Raskas käyttö 165 kg: 52 astetta
**** Liukuvajohde: 60- Taitettava johde: 140

530
360
360
695
735
180
265
580
95
350
100
135
95
540
45
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CIBES
TWO
TIETOLOMAKE

ISTUIN
Istuintyyppi Nojatuoli, jossa istumismukavuuden
varmistaa ergonomisesti muotoiltu istuinosa
ja jossa on kääntömahdollisuus vasemmalle tai
oikealle.
Materiaalit Teräsrunko, istuimessa ja
selkänojassa ABS/PC- tai valinnainen verhoilu.
Viimeistely Kaikki teräsosat on pulverimaalattu.
Käsinojat Valetut, alumiiniset käsinojat, joiden
teräksisiin käsivarsitukiin on asennettu valetut
alumiiniset käsivarsituet.
Kytkimet Pääkytkin ja ohjauskytkin sijaitsevat
molemmat samassa käsinojassa.
Kuormitus 130 kg korkeintaan 60° kaltevuudessa.
Vahvistetussa (165 kg) mallissa kaltevuus on
korkeintaan 52°.
Turvallisuus TWO-mallissa on turvavyö ja
turvakytkimet, jotka sijaitsevat sivupaneelien
takana, hissin ja jalkatuen alla sekä johteiden
ympärillä olevien rullapeitteiden takana. Käytetyt
materiaalit ovat palamattomia tai osat ovat paloa
hidastavia. Ylinopeusrajoitin.
HISSI
Rakenne Hitsattu teräsrunko, valettu alumiininen
moottorin runko ja vaihteisto.
Viimeistely Pulverimaalattu.
Moottori 24 V mikroprosessoriohjattu 3-vaiheinen
hiiliharjaton tasavirtamoottori, 0,33 kW.
Liikkeellelähtö Pehmeä liikkeellelähtö
ja pysähdys.
Elektroniikka Mikroprosessorilla varustettu
moottorinohjausyksikkö.
Akut 2 x 12 V, 7 Ah.
Melutaso Suurin käyttöääni 40 dBA.

JALKATUKI
Rakenne Hitsattu teräsrunko, joka on peitetty
liukumattomalla TPE-kerroksella.
Viimeistely Kaikki teräsosat on pulverimaalattu.
Taittaminen Jalkatuki taitetaan kokoon käsin.
Myös sähkökäyttö on mahdollista.
Turvallisuus Alapuolella on turvaohja,
joka toimii molempiin kulkusuuntiin.
JOHDE
Rakenne Kaksi teräsjohdetta.
Pyöreä johde, halkaisija 45 mm.
Viimeistely Pulverimaalattu.
Kiinnitys Yksinkertaiset tukijalat ja
pohjalevy, kiinnitetty ruuveilla lattiaan ja
portaikkoon, ruuvit peitetty ABS-muovitulpilla.
Myös seinäkiinnitys on mahdollista.
Enimmäispituu 30 metriä
Johteen johdotus Johteen läpi.
Käyttömenetelmä Kisko ja hammaspyörä
alajohteen takana.
Enimmäiskaltevuus 60°.
Aloitusvaihtoehdot Pysäköintimutkat –
Saranoitu johde
Taitettava johde – Jyrkkä lähtö
MUUT OSAT
Kauko-ohjain Seinään asennettava
radiotaajuuskauko-ohjain portaikon alaja yläpäähän tai kannettava kauko-ohjain
kevyillä kosketuskytkimillä, toimii kahdella
AA-paristolla.
Latausyksikkö Seinäasennus.

Oulun Turvatekijä Vilho Hiltunen
Y-tunnus 2632068-6
www.turvatekija.fi
vilho.hiltunen@turvatekija.fi
puh. 045-1132434

