Friska hissar
- vårt mål varje dag.
www.hiss-elteknik.se
Telefon 08-449 89 89

Därför kallar vi
det “friska hissar”
Vårt mål är att alla hissar ska vara friska. Med det menar vi väl fungerande och säkra hissar som adderar värde till fastigheten och gör resan
bekväm för användaren. Vi vill att alla hissar ska vara ett tryggt och
säkert transportmedel och att våra kunder ska vara nöjda med sina
hissar och med oss som leverantör, därför lägger vi stor vikt i att vårda
både de hissar vi ansvarar för och våra kunders förtroende.
Stefan Obradovic - VD
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Hissens livscykel
INSTALLATION/MODERNISERING
Nyinstallation eller renovering av hissanläggningen.

REPARATIONER

SKÖTSEL/UNDERHÅLL

Genomgripande ingrepp
som återställer hissen till
funktionsdugligt skick.

Regelbunden kontroll av
hissens funktioner.

AR
AR F
SSISS

R
A
SAR F
SS
IS

A
SKAH
ISIK
HI
RFR

SKA
KAHI
RFIRIS H

FELAVHJÄLPANDE
ÅTGÄRDER

ÅRLIG
SÄKERHETSBESIKTNING

Utryckning vid uppkomna fel.

Årlig säkerhetsbesiktning i samråd
med oberoende besiktningsorgan.

Tjänster vi erbjuder

SKÖTSEL

REPARATIONER

Vid underhåll informerar vi kunden direkt om något

Våra tekniker hanterar alla typer av reparationer i förebyg-

behöver åtgärdas och kan oftast hantera eventuella

gande syfte, från linbyten och maskinreparation till byte av

problem på plats. Vi biträder även vid besiktning för

kretskort och elrelaterade problem. Målsättningen är alltid att

att minimera anmärkningsrisken.

driftstoppet ska vara så kort som möjligt.

FELAVHJÄLPANDE ÅTGÄRDER

INSTALLATION OCH
MODERNISERING

Vid behov är vi på plats inom högst några timmar i hela

Vi hjälper kunden att få ut största möjliga nytta av

Stockholmsområdet för att sätta hissen i drift igen så

investeringen i sin hiss genom vår breda kompetens

snabbt som möjligt. Vi har även en akutjour som kan

genom hela projektet, från försäljning och projektering till

rycka ut 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året.

utförande och besiktning.

Installation eller modernisering?
Vi tar hand om ert projekt!
Med vår långa erfarenhet inom branschen kan vi hjälpa er med alla typer av hissprojekt. Vare sig det gäller
nyinstallation, modernisering eller en mindre uppfräschning står vi till hands med den kompetens som krävs.
Vi tar oss an alla projekt, stora som små och sätter alltid ert behov i fokus.

SKRÄDDARSYTT

MILJÖVÄNLIGT

KOSTNADSEFFETIVT

Eftersom vi anpassar oss

Vi tar största hänsyn till miljön

Vi ser till att projektet är
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Hållbara hissar
- hissar byggda med omsorg
Det vi menar med hållbara hissar är hissar byggda utifrån tanken att vi ska ta ansvar. Vårt ansvar är att bygga
fackmannamässigt, med högsta kvalité, värna om miljön och alltid leverera i tid. Hissarna ska tjäna er länge och vara
pålitliga och säkra.
När en hiss behöver moderniseras är det mycket att tänka på. Förutom kostnad, planering, utförande och besiktning så
behöver man även tänka på miljön. Vi försöker alltid minimera påverkan på miljön genom att:
•

Modernisera utifrån hissens behov och era önskemål.

•

Aldrig skrota mer än nödvändigt.

•

Sortera avfall och minimera transporter.

•

Använda lokala leverantörer i största möjliga utsträckning.

Vi spar på miljön
Genom vårt sätt att arbeta kan vi bevara delar på hissen

delar slits inte på samma sätt som hissen utan står sig ofta

som fungerar i väldigt många år till. Bara att behålla motvikt,

hela fastighetens livslängd. Samtidigt som vi undviker all

gejder och bärram på en vanlig personhiss så sparar vi

miljöpåverkan det innebär att tillverka och återvinna mellan

mellan 10.000-25.000 kWh i energiförbrukning. Dessa

1000-2000kg stål För denna energibesparing kan du istället:

eller

LAGA MAT I 15-30ÅR

eller

TÄCKA ALL
ELFÖRBRUKNING I EN
BOSTAD I MELLAN 1-2 ÅR

KÖRA EN ELBIL
80.000-130.000 KM

All denna besparing är bara på en hiss. Ju större projektet är desto större är ansvaret och vinsten för miljön!

Varför bör man då modernisera?
•

Förbättra driftsäkerheten och funktionaliteten

•

Förbättra säkerheten och tillgängligheten

•

Minska energiförbrukningen

•

Minska kostnader för drift och underhåll

•

Förbättra komforten och få tystare hissar

•

Förbättra utseendet och göra entrén mer välkomnande

Allt för att ni som fastighetsägare ska få bästa möjliga nytta av era hissar
och er investering.

FÖRE

Svartviksslingan
Komplett modernisering av 4 st linhissar med förbättrad
tillgänglighet tack vare nya automatdörrar.

EFTER

Modernisering
- en bra investering
Att modernisera er hiss ger möjligheten att sätta er egen
prägel på hissen. Denna förening valde en modern inredning
med LED-belysning i taket samt ett vackert stengolv.
Man valde att förbättra tillgängligheten genom att byta
gamla slagdörrar mot moderna automatdörrar. Dessutom
förbättrades driftsäkerheten, energieffektiviteten och
säkerheten på hissarna
Modernisering ger möjlighet att:
•

Förbättra driftsäkerheten och öka tillgängligheten

•

Förbättra säkerheten

•

Sänka energiförbrukningen

•

Installera automatdörrar

•

Sätta er design på hissen

EFTER

FÖRE

Den lokala leverantören med stort kunnande

Annebergsvägen 3
www.stegborgs.se
Tel: 0152-22312

645 41 Strängnäs
info@stegborgs.se

UNDER

EFTER

Clarion - Hotel Tapto
Modernisering av 3st hissar varav 2 linhissar i entrén.
Tapto
Scandic

Många exklusiva detaljer såsom fotolaminat i bakvägg
Cupiem och
occhuctum
voca dium diempli
caute, C. Ludella pris
mässingsdetaljer
i hela korgen.
ex seditem percem diempritia conculos conequam iu ma.

HISS MED FOTOLAMINAT

Sätt er prägel på hissen
Vid modernisering ges ni möjligheten att utforma hissens
utseende utifrån er personliga preferens och utifrån vad
som passar fastigheten. I dessa fall har man använt sig
av fotolaminat och speciella detaljer för att passa husets
karaktär.

Karlbergsvägen
Modernisering av 2st personhissar med glasad fototapet
som fondvägg och installation av automatdörrar istället
för slagdörrar.

Birger Jarlsgatan
Modernisering av en äldre hiss med nätschakt. Husets karaktär
och exklusivitet har förmedlats i hissen. Samtidigt har man fått
en funktionsförbättring med modern hissmaskin och styrsystem.

Modern teknik möter
äldre patina
Genom att anpassa oss efter era önskemål och
fastighetens stil, kan vi tillsammans ta fram fantastiska
lösningar som ger er moderna hissar och samtidigt hyllar

Årstavägen
Modernisering av 10st hissar där korgarna gjordes i
karroseriek för att bevara känslan av 50/60-tal.

och förstärker husets karaktär.

FÖRE

EFTER

Sandhamnsgatan
Komplett modernisering av 12st hydraulhissar. Ett komplext
projekt som ger kunden stort mervärde i tillgänglighet,
storlek på korg, energieffektivitet och driftsäkerhet.

Hydraulhissprojekt
Vi hanterar alla typer av hissar och alla typer av projekt. I
detta projekt ingår totalt 12 hissar där vi, tillsammans med
kunden och leverantörer, hittat en lösning som innebär
driftsäkra och energieffektiva hissar där vi även installerat
automatdörrar för tillgänglighet. Dessutom har vi genom
noggrann projektering tagit fram en lösning som erbjuder
kunden både större hisskorgar och högre last.
Låt oss hitta bästa lösningen för ert projekt!

FÖRE

EFTER

Byt inte ut hissen, modernisera den
och spara pengar och miljön
Mindre än halva investeringskostnaden
Kostnaden för att modernisera en befintlig hydraulhiss med driv- och
styrsystemet HydroElite från Hydroware är ofta mindre än hälften jämfört
med att köpa en helt ny linhiss och håller dessutom minst lika länge.

Sänkt energiförbrukning och effektuttag
Vid en modernisering behåller
man korg, gejdrar, bärram och
ofta även dörrar. Det är delar
som håller i flera generationer
och innebär ett stort resursslöseri att kassera. Det man
byter ut är drivsystem, elektronik, slitagedelar och inredning.

Med HydroElite Vidi blir energibesparingen upp till 70 %. Dessutom sänks
effektuttaget drastiskt vilket innebär att säkringsstorleken ofta kan minskas
till en tredjedel.

...andra fördelar med HydroEliteme
Snabb installation ger kort stillestånd, miljöpåverkan är bara hälften så stor
som för en linhiss, HydroElite är ett öppet system som inte är låst till en
leverantör på marknaden och underhållskostnaden är låg.

“Mycket har förändrats under mina 30 år i
branschen, men det är omväxlingen som
gör yrket så spännande. Man lär sig något
nytt varje dag.” Stefan Löfkvist - Tekniker

Kunskap, kvalité och miljö
Med vår breda kompetens utför vi alla arbeten med precision

Vårat löfte till er är att leveranser skall:

och noggrannhet. Vi håller oss ständigt utvecklade genom

• Vara kompletta och i rätt tid

utbildning av personal och interna utvärderingar av vårt

• Överensstämma med myndighetskrav

arbete, allt för att uppnå bästa kvalité inom alla våra

• Värna om miljön

åtaganden. Med oss kan ni alltid vara trygga i att arbetet utförs

• Erbjuda högsta säkerhet och tillförlitlighet samt vara

med största hänsyn till er som kund, era hissar och miljön.

ekonomiskt gångbara
• Leva upp till era förväntningar och göra er som kund nöjd

Om oss
Stockholms Hiss- & Elteknik grundades 1966 och ombildades till
aktiebolag 1972. Än idag har vi
medarbetare som har varit med oss
från aktiebolagets bildande, något
som ger en erfarenhetsgrund som
bidrar till vår höga kompetens och
yrkesstolthet. Vi utför vårt arbete
med omsorg och värnar om våra
hissar och kunder.

Stockholms Hiss- & Elteknik AB
Stambanevägen 111
141 39 Huddinge

www.hiss-elteknik.se
Telefon 08-449 89 89

Kontakt
Conny Ekman
Stefan Obradovic

conny.ekman@hiss-elteknik.se
stefan.obradovic@hiss-elteknik.se

