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HISSIPÖRSSI YHTIÖT OY
• PORRASHISSIT
• TASONOSTIMET

- esteetöntä elämää -

PORRASHISSIT
SUORAN PORTAAN
Hissipörssi Delta -porrashissi
−− niin yksityisasuntoihin kuin julkisiin tiloihinkin
• siro ja kuitenkin tukeva rakenne
• kompakti paketti säilytysasennossa
−− suojapuomit alhaalla piilossa lavan takana, mistä on hyötyä, kun hissi halutaan
häivyttää mahdollisimman näkymättömäksi esim. ravintola- ja teatteriympäristössä
−− erittäin pieni tilantarve säilytysasennossa
• ulkokutsut sijoitettavissa joustavasti
(johdottomasti) radio-ohjauksen vuoksi
• johdeputket käytettävissä käsikaiteina
• seinäkiinnitys tai tolppakannatus
• akkukäyttöisenä käytettävissä sähkökatkonkin aikana
• sähkösyöttö (latausvirta) 1 x 240 V
• helppokäyttöinen
−− tarvittaessa avustaja voi ajaa hissiä kierrejohdon päässä olevista ”korin” painikkeista.
• hiljainen käyntiääni
• useita lavakokoja
• moottoroitu lavan nosto ja lasku mahdollistaa hissin itsenäisen käytön
• klaffi-istuin ja sivuluiska tilauksesta
• lyhyet toimitusajat
• helppo asentaa
• hyvä hinta/laatusuhde
• sisä- ja käyttöön

Ohuen lavarakenteen ansiosta ei tuki porrasta.

Kevytrakenteinen Delta -porrashissi suoraan portaaseen. Kierrejohdon päässä olevat lavan
painikkeet helpottavat käyttöä. Ylempi johdeputki, vakiona RST:tä, käytettävissä myös käsikaiteena.

Saatavana myös RST-versiona ulkokäyttöön.
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MUTKALLISEN PORTAAN
Hissipörssi Omega -porrashissi
• mutkallisiin portaisiin niin julkisiin kuin
yksityisiin tiloihin
• sopiva ratkaisu 2 - 4 kerroksisiin porrashuoneisiin, joihin pystyhissiä ei voida
asentaa kustannuksellisista, teknisistä
tai miljööllisistä syistä
• mahdollisuus hakea valtion ja eräiden
kuntien asunto-osakeyhtiöille myöntämää avustusta liikuntaesteen poistoon
• yksityishenkilöt voivat saada kotitalousvähennyksen työn osuudesta
• markkinoiden siroin, mutta kuitenkin tukeva rakenne
• johdeputket käytettävissä käsikaiteina
• seinäkiinnitys tai tolppakannatus
• olemassa oleva kaide voidaan säilyttää
tai korvata hissitoimitukseen kuuluvalla
kaiteella
• kompakti paketti säilytysasennossa
−− suojapuomit alhaalla piilossa lavan takana, mistä on hyötyä, kun hissi halutaan
häivyttää mahdollisimman näkymättömäksi
−− erittäin pieni tilantarve säilytysasennossa
• sähkösyöttö 1 x 240 V tai 3 x 400 V
• helppokäyttöinen
• hiljainen käyntiääni
• useita lavakokoja, mikä mahdollistaa hissin asentamisen kapeisiinkin portaisiin
• moottoroitu lavan nosto ja lasku helpottaa hissin itsenäistä käyttöä
• klaffi-istuin ja sivuluiska tilauksesta
• lyhyet toimitusajat
• helppo ja nopea asentaa
• hyvä hinta/laatusuhde
• sisä- ja ulkokäyttöön
• oma huoltoverkosto varmistaa hissien
kymmenien vuosien toiminnan

Hissi palvelee useita eri käyttäjäryhmiä pyörätuolilla liikkujista lastenvaunuilla kulkijoihin.

Hissi vie hyvin vähän tilaa ollessaan säilytyksessä portaan alla.

Hissin johdeputkia ja kannatintolppia käytetty osana lasikaidetta.
Vanha pinnakaide poistettu.
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TASONOSTIMET
MPR STRATEGOS III

MPR LOWUP

Asennus betonilaatoille. Routimaton alusta.

Asennus suoraan terassin puulattialle.

• niin julkisiin kuin yksityisiin tiloihin
• erityisesti ulkokäyttöön suunniteltu, mutta on käytettävissä
myös sisätiloissa
• ei tarvitse kuilukuoppaa
• kiinnitys ylätason otsapintaan tai vapaasti omilla jaloilla seisovana
• korin alla ns. turvapohja
• teräsosat sinkittyjä tai pulverimaalattuja, tilauksestamyös rst:nä
• sähkönsyöttö 1 x 240 V, 16 A hidas
• maksimikuorma 300 kg
• nopeus 0,08 m/s
• nostokorkeus 0,5 - 3,0 m
• valittavissa 0,5 - 0,8 m tai 0,6 - 1,0 m tai 0,8 - 1,2 m tai 1,1 - 1,5 m jne.
• nostokorkeudelle 0,5 - 1,0 m oma malli MID 1000, joka on saatavissa lyhyellä toimitusajalla ainoastaan vaalean harmaaksi pulverimaalattuna
• tilauksesta saatavissa yksilehtisillä kääntöovilla
• helppo siirtää toiseen paikkaan

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vapaasti omilla jaloilla seisovana. Koneistotilassa sekä painikerasioissa lämmitys.

•
•
•
•

tyylikäs
niin julkisiin kuin yksityisiin tiloihin
sisä- tai ulkokäyttöön
ei tarvitse kuilukuoppaa,asennusolemassaolevanlattian päälle
alle meno estetty suojapalkeella
”sivuponttoonit” eloksoitua alumiinia
sähkönsyöttö 1 x 240 V, 10 A hidas
maksimikuorma 225 kg
nopeus 0,01 m/s
nostokorkeus säädettävissä 0,05 - 0,5 m
lavakoko 915 x 1340 vakiona, tilauksesta 715 x 1340
lavan yhteydessä automaattisesti toimiva ramppi, joka toimii
hissin liikkuessa putoamisesteenä ja alatasolla luiskana
lavan ja lattian korkeusero ainoastaan 35 mm
helppo käyttää
tarvittaessa helppo siirtää toiseen paikkaan
CE-merkitty ja tyyppihyväksytty kuten viereinen MPR Strategos
III -invahissikin, molemmat ruotsalaisia laatutuotteita

MPR Low Up liikerakennuksessa.
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Metrin tasoeroon saakka kapea Wessex LR -hissi.

Alatasolla kynnystä vain 35 mm (MPR Low Up -malli).

Hissin alla suojapalje estämässä alle pääsyn ja lumen satamisen hissin alle (Liftboy).

Kevytrakenteinen hissi on helppo asentaa laattojen päälle. Ylätasolla
joko kevyt hissin mukana kulkeva kaide tai sähkötoiminen portti
(Lehner Liftboy).

Flexstep-hissiporras, joka muuntuu portaasta hissiksi, soveltuu ratkaisuksi paikkoihin joissa hissi ei mahdu portaan vierelle.
Flexstep-hissiporras portaana ja nostimena. Ylätasolle saatavissa
joko kiinteä portti tai käytön aikana ylös nouseva putoamiseste (oikean puoleinen kuva).

Lisätietoja
Suoraan maahantuojalta www.hissiporssi.fi

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

hissipörssi.fi
- esteetöntä elämää Oulun Turvatekijä Vilho Hiltunen

Puh.
Sähköposti
Internet

045 113 2434
vilho.hiltunen@turvatekija.fi
www.turvatekija.fi
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