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Vi är din partner för problemfri och rikstäckande service.
Dygnet runt, året runt. Vi servar allas slags hissar oavsett
Personlig service dynet runt – för din trygghet
fabrikat.
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sparar både miljö och pengar.
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Våra servicetekniker ansvarar för förebyggande underhåll på över 10.000 hissar av olika fabrikat.

Vi är din partner för problemfri
och rikstäckande service
Service 24 timmar om dygnet
Att dina hissar fungerar ger dina hyresgäster hög tillgänglighet och
trygghet. Vår service förebygger problem med hissarna.
Om något ändå skulle hända finns vi tillhands dygnet runt och är
snabbt på plats. Våra servicebilar är väl utrustade för att klara de allra
flesta problem som kan uppstå.

Vi känner dina hissar
Hos oss är personlig service mer än fina ord. När du kontaktar oss får
du oftast tala med samma person. Vi vet vilka hissar du talar om!
Du kan få underhållsplaner för dina hissar. Vi kan i förväg tala om
hur mycket servicen för dina hissar kommer att kosta, så att du kan
göra en budget. Du har alltid möjlighet att få en rapport när vi varit hos
dig för att se vad som är gjort.
Våra servicetekniker utbildas kontinuerligt för att kunna ge bästa
tänkbara service. De kan också modernisera alla hisstyper och uppgradera dina hissar till den senaste tekniken!

snabbt dirigera ut personal oavsett var i landet
hissen finns. Med hjälp av ett kodat larm direkt från
hissen får våra tekniker alltid rätt information om
vilken hiss det gäller och vad som har hänt. Det gör
att du snabbt får rätt hjälp!

Reservdelar för alla hissfabrikat
Alla vanliga reservdelar finns i vårt lager. Det betyder att vi
kan serva alla slags hissar, oavsett fabrikat. Vi tänker också både
på din ekonomi och miljön. Därför har vi ett utbytessystem, där vi själva
renoverar delarna. Snabbt, smidigt och kostnadseffektivt!

Avtalsformer anpassade efter dina behov
Vi tar fram underhållsplaner för dina hissar och kan i förväg tala om
hur mycket servicen kommer att kosta. Vi utformar avtal från enklaste
grundservice till fullservice inklusive allt!

Vi finns nära dig
Vår service är effektiv och rikstäckande. Det betyder att vi alltid finns
nära dig. Vår larmcentral kan ta mot larm från nödtelefoner och
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Flexibla modulsystem för enkel
och kostnadseffektiv modernisering
Våra modulsystem är lämpliga för modernisering av alla slags hissar
och fabrikat. Det smidiga modulsystemet gör att du kan modernisera
hela eller endast delar av hissen.

Modulsystem ger enklare underhåll
Våra nyproducerade hissar är uppbyggda med komponenter som bygger på dessa flexibla moduler som är lika lämpliga till modernisering
av hissar. När vi moderniserar dina hissar innehåller de alltså precis
samma komponenter som våra nyproducerade. Det innebär enklare
underhåll och reservdelsförsörjning samt en väl utprovad produkt.
Därför är vårt koncept en bra lösning.

Modernisering ökar säkerheten
En väldigt viktig synergieffekt när du moderniserar dina hissar är minskad energiförbrukning och ökad personsäkerhet. En hiss med modern
styrning har bättre övervakning och bättre kontrollfunktioner än äldre.

Vi besiktigar hissen för bedömning av omfattningen
Allt för ofta görs komplett utbyte av gamla hissar utan eftertanke, vilket
vi anser är ett väldigt stort resursslöseri – något som stödjs i miljörapporter. Vi gör alltid en besiktning och bedömer hur omfattande modernisering som krävs. Att sänka hissens energiförbrukning med några
kWh extra genom att byta hissen komplett äventyrar vår jord, framför
allt genom CO2-utsläpp, och det är därför viktigt att se till hela kedjan.

Vad byts ut vid en modernisering?
Elstyrningen är basen för hissen och det byts nästan
alltid vid modernisering – ofta tillsammans med slitdelar
i dörrarna. Det här kan ses som den minsta åtgärden för
att öka driftsäkerheten.
För att även höja intrycket för hyresgäster och besökare
är det en bra idé att klä om – eller helt byta hisskorgen,
beroende på dess skick.
Om hissen har automatiska dörrar är ofta byte av maskineriet och de vagnar som håller upp schaktdörrarna
att rekommendera. De delarna är ofta en felkälla och
normalt mest ekonomiskt att byta komplett.
Drivsystemet kan också vara bra att ta med i renoveringen, men en besiktning av anläggningen är nödvändigt för
att ge rätt råd, då det man inte alltid behöver byta hela
drivsystemet.

Vanliga anledningar
för att modernisera
Hisskorgen börjar bli ful
och sliten:
Drar ner intrycket på fastigheten.
Byta från slagdörr till
skjutdörr:
Avsevärt bättre tillgänglighet, men även mer lättanvänd.
Hissen stannar ofta:
Reparationerna kostar mer
än investeringen att modernisera hissen.
Hissen är cirka 25 år:
För att slippa oönskade och
ofta dyra driftstörningar gör
man en planerad modernisering.

Miljö och ekonomi går hand i hand
Vår hisskonstruktion främjar återanvändning

hållbart. Alla måste ta sitt ansvar för att ändra på detta. Även vi som
hisstillverkare måste dra vårt strå till stacken.

Vi säljer inte bara en hiss, utan vi erbjuder en komplett lösning för
hela hissens livslängd. Faktiskt en lösning som ger hissen många liv
eftersom vi konstruerar våra hissar så att de kan moderniseras och
återanvändas flera gånger istället för att bytas ut. Det är bra för vår
planet och det sparar dessutom pengar. Bägge delar är viktigt för oss.

Vi byter bara det som är utslitet
Stora delar av en hiss har väldigt lång livslängd. Det är resursslöseri att
byta ut dessa delar i onödan. När våra hissar nått sin livslängd, det vill
säga ungefär 25  år, byter vi inte ut hela hissen. Istället byter vi elutrustning och rörliga slitdelar. De tunga mekaniska delarna håller för ytterligare ett antal ”livslängder”.

Vi gör vårt bästa för att bidra till långsiktig hållbarhet
Idag skulle vi behöva 1,6 jordklot för att matcha vår konsumtion och
vår användning av jordens råvaror. Om alla på jorden skulle leva som
oss i Sverige skulle vi behöva drygt fyra jordklot. Det är inte långsiktigt

Läs mer i vår separata broschyr om återanvändning eller på
www.alt.se/ateranvandning
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Var 50:e år byter vi hisskorgen
som väger 300 kg. Det motsvarar 1 110 kWh energi och
360 kg koldioxidutsläpp.
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Komplett utbyte
3000 kg material
byts ut efter ungefär
25 år. Det motsvarar
11 100 kWh energi och
3600 kg koldioxidut-
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Beräkningarna ovan är gjorda utifrån vikt på ALTs hissar och det europeiska stål som vi använder, vilket är en mix av nytt och återanvänt stål.
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Vårt sortiment

Optima

Trend

Maxima

Optima är en standardiserad hiss för
flerbostadshus upp till 16 våningar
med en hisskorg som rymmer såväl
möbler som bår. Standardiseringen
ger minimal anpassning, vilket tillsammans med stora inköpsserier ger
en fördelaktig kostnadsnivå – alltså
mycket hiss för pengarna.

Trend är vår hiss-serie för bostad och
publik miljö, från hissmodellen Trend
50 av plattformstyp för 410 kg till de
större modellerna i korgutförande
med maxlast upp till 2 000 kg. Med
Trend-serien har vi komponerat ett
optimalt produktsortiment för olika
miljöer och driftförhållanden
– från enklaste bostadshus till
hotellet med extra allt.

Maxima är våra person- och varuhissar för platser som affärshus,
industrier, lagermiljö, parkeringshus med mera. Vi har ett antal olika
utgångsstorlekar på hisskorgar och
dörrbredder – med lastkapaciteter
från 800 kg till 12 ton.

Rulltrappor
och rullbanor
Sedan 2002 har vi levererat högkvalitiva rulltrappor. Våra rulltrappor kommer från Suzhou Jiangnan,
SJEC - en av de ledande tillverkarna
av rulltrappor och rullbanor i världen.
Produkterna är tillverkade i moderna
fabriker med hög teknologisk standard och specialanpassas för europeiska förhållanden.
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Detta är ALT
Sedan många år är ALT Hiss väl etablerade som en komplett,
rikstäckande leverantör av hissar och rulltrappor för alla lyfthöjder och laster.
Vi är ett helt fristående ägarlett företag som startades 1994. Vårt breda
produktsortiment gör oss unika som enda rikstäckande företag med egen
konstruktion och tillverkning. Vårt huvudkontor finns i Alvesta mitt i Småland.
Flexibilitet och speciallösningar är våra ledord vid både nybyggnation och ombyggnad. Med rätt förebyggande underhåll, korta reparationstider och egna oberoende
inköpskanaler minimerar vi underhållskostnaderna för dig som kund.
Kvalitet och miljö är viktigt för oss. Vi är därför både kvalitets- och miljöcertifierade, vilket har resulterat i hållbara och energibesparande produkter
med låg miljöpåverkan – våra hissar kan dessutom återanvändas istället
för att bytas ut.
Vår målsättning är att ALT Hiss ska vara det naturliga valet för att få hjälp
att hitta rätt lösningar och produkter för dina behov. Det klarar vi med hjälp
av hundratalet välutbildade och yrkesskickliga medarbetare.

Regionkontor
Stockholm
Regionkontor
Norrköping
Regionkontor
Göteborg
Huvudkontor
Alvesta
Regionkontor
Malmö

Välkommen till oss på ALT Hiss!

Slå en signal eller skicka ett
mejl när du vill veta mer!

Boka ett kostnadsfritt besök!

Du når oss på 0472-390 700
eller info@alt.se.

ALT HISS AB
Ilabäcksvägen 6
342 32 Alvesta
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