Trend

- den flexibla hissen för
bostad och publik miljö

Med Trend-serien har vi komponerat ett optimalt
produktsortiment för olika miljöer och driftförhållanden
– från enklaste bostadshus till hotellet med extra allt.
Trendseriens hissmodeller gör det enkelt att välja hiss,
men med vårt modulsystem har du ändå full valfrihet att
anpassa hissarna som du vill.
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Trend är hissen för bostad och publik miljö
med stora möjligheter till anpassning.
Trend är vår serie för bostad och publik miljö, från modellen Trend 50 av plattformstyp för 410 kg till de större modellerna i korgutförande med maxlast upp till 2 000 kg.
I Trend-serien står valfriheten i fokus, tack vare vårt modulsystem och vår erfarenhet av olika miljöer och driftsförhål-

landen. Tillsammans skapar vi en lösning efter dina önskemål – genom att hitta rätt modell att utgå från, som vi
sedan anpassar efter era behov. Det är fullt möjligt att byta
ut komponenter som exempelvis hisskorg och dörrar eller
anpassa designen av korgen. Du har full valfrihet!

Modeller
TREND 50

TREND 200

Trend 50-modellen är en ekonomisk lösning för tillgänglighet mellan två våningsplan. Hissen är en så kallad A-lift med skruvdrift. Med
självbärande schakt och endast 50 mm grop blir inbyggnadskostnaden
minimal.

Trend 200 är den optimala hissen för huset med upp till 4–5 våningar.
Hissen finns med eller utan maskinrum och kan hängas upp på endast
en bärande vägg för att hålla nere byggkostnaden eller placera dörrarna i 90 graders vinkel.

Som standard har hissen manuella slagdörrar och en plattform som
uppfyller kravet i Boverkets regler (minimum 1100 x 1400 mm). Hela hissen
levereras vitlackerad (i RAL 9010), med
Fakta
fullhöjds glasrutor i alla dörrblad, en grå
neutral golvmatta och naturligtvis en
Max kg: 500
komplett nödtelefon med anslutning till
Antal vån: 2-3
ALT Larmcentral.
Hastighet (m/s): 0,15

Trend 200 har automatiska teleskopskjutdörrar och håller en hastighet
på 0,6 m/s. De vanligaste korgstorlekarna
är 1100 x 1400 mm och 1100 x 2100 mm
(den vanligaste flerbostadshissen), men
Fakta
också 1400 x 2400 mm. Den senare kan
fungera som liten sänghiss i till exempel
Max kg: 2000
vårdmiljöer i lägre byggnader.
Antal vån: 2-6

Vanliga tillval är dörrautomatik, glasade
schaktpaneler eller schakt i annan kulör
än standardkulören.

Hastighet (m/s): 0,6

Antal starter: 50 000

Antal starter: 200 000

Hisskorg: Plattform

Hisskorg: Regular

Energiklass: A*

Energiklass: A*

TREND 400

TREND 600
Trend 600 lämpar sig för byggnader
med 2-16 våningar. Dessa hissar är
uppbyggda kring vår polyuretanbelagda stållina som lyftdon. Maskinen
placeras antingen i schakttoppen(så
kallat MRL-utförande), eller i ett
separat maskinrum ovanför schaktet.
Det senare rekommenderas starkt i
framför allt publik miljö.

Trend 400 lämpar sig för byggnader med 2–9 våningar. Dessa hissar är
uppbyggda kring vår polyuretanbelagda stållina som lyftdon. Maskinen placeras antingen i schakttoppen (så kallat MRL-utförande), eller i
ett separat maskinrum ovanför schaktet. Det senare rekommenderas
starkt i framför allt publik miljö.
Till Trend 400 kan du exempelvis välja en
fondvägg i hisskorgen. Dörrarna byggs
för minst 400 000 resor. Hissens hastighet är 1,0 m/s.

Väljer du Trend 600 kan hisskorgen
förses med bård eller horisontellt delat laminat, eller med belysning med
spridda LED-spottar. Dörrarna klarar
minst 600 000 starter. Hissens hastighet är som standard 1,0 m/s, men den
går också att få med hastigheten 1,6
m/s.

Fakta

Fakta

Max kg: 2000

Max kg: 2000

Antal vån: 2-9

Antal vån: 2-16

Hastighet (m/s): 1,0

Hastighet (m/s): 1,0–1,6

Antal starter: 400 000

Antal starter: 600 000

Hisskorg: Medium

Hisskorg: Premium

Energiklass: A*

* Energiklass enligt VDI

Energiklass: A*

>>

Modeller
TREND 800
Trend 800 är kronan på verket, utan kompromisser. Här är
hisskorgen försedd med träfanér, LED-belyst glasbeklädnad
eller varför inte genomsiktligt glas. Hisskorgens utsida liksom
mekaniska delar i schaktet lackeras i önskad kulör. Hisskorgen
designas för just din byggnads personliga formspråk.
Hissdörrarna är i toppklass, byggda för 800 000 starter. Trend
800 kan ha en hastighet på upp till 2,5 m/s. Vill du ha en hisslösning utan kompromiss bör du välja den med maskinrum.

Fakta
Max kg: 2000
Antal vån: 2-16
Hastighet (m/s): 1,0–2,5
Antal starter: 800 000
Hisskorg: Special
Energiklass: A*

* Energiklass enligt VDI

Vårt övriga sortiment

Optima

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.

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.

Småvaruhissar,
B-liftar och trappliftar

Rulltrappor
och rullbanor

Vårt breda produktprogram av hissar kompletteras med specialhissar
för restauranger där man exempelvis
flyttar mat och disk, trappliftar för
tillgänglighet och saxliftar till lastbryggor.

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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