Aritco 4000 och Aritco 6000
Våra klassiska villahissar
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Välkommen till
next level living
Vår vision är att villahissar ska bli en
naturlig del av husägarnas liv.
En villahiss är så mycket mer än att bara
förflytta sig från en våning till en annan.
Vår resa började för 20 år sedan med
idén om att förbättra rörligheten för
alla. Idag finns våra hissar i mer än
30 000 byggnader och privata hem runt
om i hela världen.
Vi strävar hela tiden efter att förbättra
oss, både vad gäller våra produkter,
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miljöpåverkan och kvalitet men även
design och användarvänlighet. Säkerhet
och pålitlighet är det allra viktigaste
för oss, och vi följer Europas strängaste
kvalitets- och säkerhetsstandarder.
Aritcos hissar utvecklas och produceras
i Kungsängen utanför Stockholm och
vi är stolta över att vi kan hålla en hög
kvalitet i allt vi gör – från utformningen
av hissen till installationen hemma hos
dig.

Hissar med dig i åtanke
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Vi har utformat våra villahissar med dig och ditt
hem i åtanke. Alla våra villahissar har utformats
med både säkerhet och pålitlighet i fokus och

med hänsyn till alla typer av situationer som
kan uppstå i en bostad.
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Mycket smartare än
konventionella hissar.
För att förstå hur lysande våra
villahissar verkligen är, behöver du
känna till lite om konventionella
hissar. En konventionell hiss kräver
maskineri ovanför och en djup grop
under hissen. Det krävs ett färdigt
schakt och installationen kan ta flera
veckor. Sådana operationer kostar
mycket pengar, kräver utrymme och
kan innebära att hissen hamnar i
en del av huset som ligger alldeles
för långt bort för att kunna erbjuda
bekvämlighet.

I våra villahissar används ett testat
och pålitligt drivsystem, utvecklat
och anpassat till kraven för hemmiljöer. Allt maskineri är placerat i
hissväggarna. Det innebär att våra
hissar inte behöver något utrymme
för varken grop eller maskineri; de
kan placeras direkt på golvet praktiskt taget var som helst. Eftersom
våra villahissar inte har en traditionell kabin har vi maximerat det inre
utrymmet och minimerat de yttre
dimensionerna. Allt detta gör att
installationen går så mycket enklare och snabbare. Det tar bara några
dagar att installera hissen.
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Öka värdet på ditt hem.
Med ett hem som är säkert och tillgängligt för alla får du många glada
stunder. Att kunna öppna hemmet
för alla du tycker om ger livet extra
mening och alla känner sig välkomna.
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Det höjer också hemmets värde och
attraktionskraft, precis som en pool,
ett garage eller ett nytt kök gör.

Modeller som uppfyller
dina behov.
Våra klassiska villahissar finns i två olika
modeller: Aritco 4000 och Aritco 6000.
Den största skillnaden mellan dem är
storleken.

Aritco 6000 är vår större villahiss med
många valmöjligheter när det gäller både
utseende och stil. Du kan välja mellan sex
olika storlekar, material, glas och färger.

Aritco 4000 är marknadens minsta och
mest kompakta villahiss. Den är utformad
för att uppfylla alla krav på bekvämlighet,
utrymme och utseende. Den finns i tre
olika storlekar.

Med både Aritco 4000 och Aritco 6000
kan du själv välja golv, glas och färg.

Aritco 4000

Aritco 6000

Plattformsbredd .580–1 080 mm
Plattformslängd...............805 mm

Plattformsbredd ......900–1 100 mm
Plattformslängd....1 040–1 480 mm
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Bygg din egen hiss

Vi har utvecklat ett par smarta och innovativa
verktyg som hjälper dig att föreställa dig en hiss
hemma. Utforma en egen hiss med olika material
och alternativ med hjälp av LiftGuide på
aritcohomelifts.com/4000-6000.
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Du kan också hämta och prova våra inspirerande
program från Google Play eller App Store genom
att söka på Aritco.
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9 olika golv att välja mellan.
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GLAS
4 olika glas att välja mellan.

HISSFÄRG
Kan målas i valfri RAL-färg
från Ral Classic-färgkartan.

ss

ARITCO LIFT NOV 2016 SV

Aritco 4000

er – rö

Storlek: 580 x 805 mm
Maxlast: 250 kg / 2 personer

Storlek: 880 x 805 mm
Maxlast: 250 kg / 2 personer

Storlek: 1080 x 805 mm
Maxlast: 250 kg / 2 personer

Produktsammanfattning

Nedsänkt installation
50 mm under golvet
i rummet
Installerad direkt på
golvet med 50 mm
ramp
STYRSPÄNNING

24 V

INOMHUS

INSTALLATION

TYP AV HISS
Villahissen är
byggd för att
installeras
i privatbostäder.

INSTALLERAS

TOPPHÖJD

STYRS FRÅN
KONTROLLPANELEN

HASTIGHET
Max

0,15 m/s

DRIVSYSTEM

Hold to run – tryck för att
åka hissen

ANTAL
VÅNINGAR

2 till 6
våningar

Patenterad
skruv/mutterteknik
1.5 kW motor

LYFTHÖJD

GARANTI

TEKNISKT DIREKTIV

Aritco 4000 har 24
månaders garanti.

Europeiska
maskindirektivet
2006/42/EC
Europeisk standard
EN 81-41

skruv och mutter har
10 års garanti.
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Nödsänkning: Batteridriven

HISSFÄRG
Kan målas i valfri RAL-färg från
Ral Classic-färgkartan.

GOLV
9 olika golv att
välja mellan.

GLAS
4 olika glas att välja mellan.
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Aritco 6000

S t ud –

Storlek: 900 x 1040 mm
Maxlast: 250 kg / 2 personer

Storlek: 900 x 1280 mm
Maxlast: 410 kg / 5 personer

Storlek: 1000 x 1480 mm
Maxlast: 410 kg / 5 personer

Storlek: 1100 x 1480 mm
Maxlast: 410 kg / 5 personer

Storlek: 900 x 1480 mm
Maxlast: 410 kg / 5 personer

Storlek: 1000 x 1280 mm
Maxlast: 410 kg / 5 personer

Produktsammanfattning

Nedsänkt installation
50 mm under golvet
i rummet
Installerad direkt på
golvet med 50 mm
ramp
Styrspänning

24 V

INOMHUS

INSTALLATION

TYP AV HISS
Villahissen är
byggd för att
installeras
i privatbostäder.

INSTALLERAS

TOPPHÖJD

STYRS FRÅN
KONTROLLPANELEN

HASTIGHET
Max

0,15 m/s

DRIVSYSTEM

Hold to run – tryck för att
åka hissen

ANTAL
VÅNINGAR

2 till 6
våningar

Patenterad
skruv/mutterteknik
2.2 kW motor

LYFTHÖJD

GARANTI

TEKNISKT DIREKTIV

Aritco 6000 har 24
månaders garanti.

Europeiska
maskindirektivet
2006/42/EC

skruv och mutter har
10 års garanti.
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Europeisk standard
EN 81-41

Nödsänkning: Batteridriven
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Du finner oss over hela landet
Jæren, Bergen, Kristiansand, Oslo,
Sortland, Trondheim og Ålesund
TKS Heis AS
Tlf: 4000 1059
post@tksheis.no
www.tksheis.no

