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Komplett løsning
Som du kan se på bilde, har du ”balkong” innvendig i ditt hus, vil 
monteringen også være utrolig pen og stilren. Man må  
ikke ha gjennomgang i gulv/tak. Heisen blir fort et ”smykke”  
i din bolig.

Greit å vite:
Heisen leveres med tlf, da har man har mulighet til å koble  
den opp mot et alarm selskap. I tilfelle strømbrudd vil heisen  
automatisk synke ned til det laveste nivået.



Komplett løsning
Ved montering i nybygg som har gjort klar for Smart Heis, vil  
installasjonstiden være 1-2 dager. I allerede ferdigbygde hus, 
vil  klargjøring av hull i gulv / tak komme som tilleggstid. Smart 
Heis samarbeider gjerne med deg som huseier, din arkitekt eller  
entreprenør.

Sikkerhet:
I tilfelle strømbrudd vil heisen automatisk synke ned til det  
laveste nivået.



Nyhet i Norge!
Endelig er det kommet en alternativ måte å sette opp en heis  
i ditt hjem.



Komplett løsning
Tenk på fremtiden når du pusser opp eller bygger ditt hus.
Trapper blir desverre tyngre og tyngre å gå i, jo eldre man blir.
Drømmer du om heis, og ønsker å gjøre klart for dette,  
til senere tid. Kontakt oss, sånn at vi kan hjelpe deg med å gjøre klart.

Ekstra utstyr:
Alle heisene kan leveres med nøkkelbryter.
PVE 37 kan leveres med nedfellbar sete i kupé.
I tilfelle strømbrudd vil heisen automatisk synke ned til det laveste nivået.

PVE30 
Utvendig diameter : 750 mm
Hull i gulv / tak for installasjon : 810 x 810 mm
Maks lastevekt : 159 kg (1 person)

PVE37 
Utvendig diameter : 933 mm
Hull i gulv / tak for installasjon : 990 x 990 mm
Maks lastevekt : 205 kg (2 personer)



PVE37 
Utvendig diameter : 933 mm
Hull i gulv / tak for installasjon : 990 x 990 mm
Maks lastevekt : 205 kg (2 personer)

PVE52 
Utvendig diameter : 1316 mm
Hull i gulv / tak for installasjon : 1389 x 1389 mm
Maks lastevekt : 238 kg (3 personer / 1 rullestol)
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Komplett løsning
Her kan du se at heisen går igjennom taket/gulvet. En fin mansjett 
ring monteres i topp/bunn slik at det blir tett og fint rundt hullet.  
Ledlys og vifte i kupé, skrur seg automatisk av/på når heisen brukes.

Viste du at:
Heisen kan leveres i 5 forskjellige farger.
Hastigheten ved kjøring er 0.15m/s.
I tilfelle strømbrudd vil heisen automatisk synke ned  
til det laveste nivået.



Komplett løsning
Heisen monteres rett på eksisterende gulv i første etasje.
Man er ikke avhengig av å kjøpe/selge ny bolig, får å unngå trap-
per. Kjøp og salg er ikke rimelig, så det kan heller lønne seg å 
investere i montering av heis.

Har du plass:
Heisen leveres i 3 forskjellige størrelser, den minste krever så lite 
som 75cm i diameter av din gulvflate. I tilfelle strømbrudd vil hei-
sen automatisk synke ned til det laveste nivået.



Er du interessert?
Vi kommer på en uforpliktende befaring,  
og ser på løsning sammen med deg.

Kontaktinfo:
Du finner det på www.smartheis.no  
eller send oss en mail på post@smartheis.no  
så kontakter vi deg.



1-2 dager montering
Tilpasses 
til ditt hjem

Tilpasses for alle 
og enhver

Miljøvennlig

1-2 dager montering
Tilpasses 
til ditt hjem

Tilpasses for alle 
og enhver

Miljøvennlig

 Ingen grube 
 eller maskinrom 

 kreves.

 
Vacuum-teknologi

 
Absolutt sikkerhet.

 Miljøvennlig 
 drevet av luft

  
Minimalt vedlikehold

 Enkel, rask  

 
og ren installasjon  

 innen 1-2 dager

  
230 volt enfas

 Maskindirektiv 
  2006/42/EC

 360º panorama- 
  utsikt

 Maksimal utnyttelse  
  av tilgjengelig plass
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