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TEch&dESIgn
Jag är stolt över att
jobba med produkter
som underlättar livet
för människor och gör
världen mer tillgänglig
för dem.
MARTIN KNOKE, ARITCO TYSKLAND, SIDAN 11

Det senaste inom teknik,
säkerhet och hållbarhet i
Aritcos värld av hissar.

170 distributörer,
installatörer och
servicepartners
i 50 länder

Kontakt
ARITCO UK
Prince’s Cottage
8 Cheyne Walk
Northampton
NN1 5PT UK
Storbritannien
Telefon: +44 1604 808809
Epost: info.uk@aritco.com
HUVUDKONTOR
ARITCO SWEDEN
Elektronikhöjden 14
175 43 Järfälla
Sverige
Telefon: +46 8 1204 0100
Epost: info@aritco.com

ARITCO GERMANY
Stuttgarter Str.19
725 55 Metzingen
Tyskland
Telefon: +49 7123 9597272
Epost: info.germany@aritco.com

ARITCO CHINA
02-b A102-b
Wending Living Style Plaza
No.258 Wending Road
Xuhui District, Shanghai
Kina
Telefon: +86 53266736895

ARITCO UAE
Aritco Lift AB
c/o Fagerhults Belysning AB
Onyx Tower One (Office 914)
The Greens Dubai, UAE
Telefon: +971 58 285 0719
Epost: info.uae@aritco.com

503, Building No.7
Tianán Cyber Park No.88
Chunyang Road Qingdao
Shandong
Kina
Telefon: +86 53266736895.
Epost: info.china@aritco.com

ARITCO MALAYSIA
8, Jalan Jurunilai U1/20,
Hicom-Glenmarie Industrial Park,
40150 Shah Alam Selangor
Malaysia
Epost: info.malaysia@aritco.com

Hitta din närmaste återförsäljare på www.aritco.com
PRESS & SOCIALA MEDIER @aritco
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ARITCO SOUTH EAST ASIA
467/2 Mahatun Rama 3 Center 5th floor,
Charoenrat Road Bang Klo,
Bang Kho Leam Bangkok 10120,
Thailand
Telefon: +66 2 136 7823-24
ARITCO THAILAND
467/2 Mahatun Rama 3 Center 5th floor,
Charoenrat Road Bang Klo,
Bang Kho Leam Bangkok 10120,
Thailand
Telefon: +66 2 408 0200
Epost: info.thailand@aritco.com
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MARTIN IDBRANT

ÅLDER: 47
BOR: Stockholm
TITEL: CEO
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Innovation, säkerhet och
pålitlighet. De principerna
ledsagar oss i allt vi gör, över
hela världen.

N

i har tillverkat hissar i en fabrik
utanför Stockholm i mer än 20
år – vad betyder företagets
bakgrund för er?
– Vårt svenska arv betyder mycket för oss. Vi
ingår i en svensk industriell tradition som värderar design, funktionalitet, innovation, pålitlighet
och slitstyrka.

bekvämligheten, och det ökar även husets värde.
I Asien och Mellanöstern ses en svensktillverkad
hiss som en lyxig detalj, det är en statussymbol. I
vissa delar av världen lever människor från flera
generationer ofta tillsammans i samma hus. Och
ökande markpriser innebär att hus byggs med
fler våningar, för att ta mindre plats, och då blir
hissen ett naturligt val.

Ni får mycket uppskattning för er skandinaviska design. Varför är design så
viktigt för Aritco?
– Den som installerar en hiss i sitt hem vill ju
att hissen ska bli en naturlig del av hemmet.
Därför är designen så central. Därför är det
också viktigt för oss att kunderna får påverka
hur produkterna ska se ut, i enlighet med deras
individuella tycke och smak.

Innovation, säkerhet och pålitlighet:
Vad betyder de här orden för Aritco?
– Allting handlar om kundnöjdhet och användarupplevelse. Att våra kunder måste känna sig
säkra i hissarna som vi tillverkar är en självklarhet. Produkterna måste också vara enkla att
använda – för alla – och uppdaterade med den
senaste tekniken. Om något skulle hända med
produkten har vi 170 partner runt om i världen
som står redo att lösa problemet.

Vilka är Aritcos vägledande principer?
Skandinavisk design är definitivt en av dem.
Innovation, säkerhet och pålitlighet är några
andra. De principerna ledsagar oss i allt vi gör,
över hela världen.

FOTO: EMIL FAGANDER

Vem köper en hiss till hemmet från
Aritco?
– Det beror på var du är i världen, och var du är
i livet. I Europa och Skandinavien vill kunderna
ofta förbereda och säkra sina hem inför framtiden. Många vill kunna bo kvar i sina hem även
när det har blivit lite knepigt att ta sig uppför
trappan. Att installera en Aritco-hiss i huset ökar

Aritco kan återvinna nästan 100 % av
hissarna som ni tillverkar. Hur är det
möjligt?
– Våra hissar består mest av metall och glas. Vi
har också beslutat att använda återvinningsbara,
hållbara material. Dessutom jobbar vi hårt med
att skapa grönare, mer hållbara sätt att transportera våra produkter i världen.
Vi kan utan tvekan göra mycket för att minimera vårt fotavtryck. Vi vill också vara en hållbar
arbetsplats. Vårt mål är att vara bland Sveriges
10 bästa arbetsplatser 2022.
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Historien bakom Aritco

plattformshissar sedan 1995
1995 gick fyra entreprenörer ihop för att genomföra en enkel men
briljant plan. Deras mål?
Att förbättra mobiliteten överallt.

p

etter, Klas, Roine och Claes grundade
Aritco i ett vardagsrum i Kungsängen
utanför Stockholm 1995. Alla fyra hade
lång erfarenhet från hissbranschen, och alla
var överens om att det behövdes en ny typ
av produkt. En hiss som skulle vara enklare att
installera, lättare att använda och betydligt
mindre kostsam än de hissar som fanns på
marknaden då. Kvartetten, samtliga ingenjörer,
byggde sin första hiss för hand. Den döptes till
Aritco 7000.
Produkten blev en omedelbar succé. Grundarnas
vision om att förbättra mobiliteten överallt med
smarta, kompakta plattformshissar hade burit
frukt, och etablerade direkt Aritco som en kraft
att räkna med på den svenska marknaden.
Aritco förvärvades av nya ägare 2005, vilket
möjliggjorde global expansion och utveckling av
fler modeller. Ett globalt nätverk – för installation,
reparation och försäljning – skapades under
2010-talet. Företaget stärkte sitt fokus på design
och komfort vilket ledde fram till hissen Aritco
HomeLift, en stor världssuccé vid lanseringen
2016.
Ett ytterligare steg mot framtida tillväxt kom
när Aritco köptes upp av investeringsbolaget
Latour i mitten av 2016. Latours erfarenhet
av att utveckla företag som ASSA Abloy och
Securitas blev en viktig faktor under Aritcos
fortsatta resa.
Idag har Aritcos hissar installerats i mer än
35 000 hem, kontor och offentliga byggnader
runt om i världen. Hissarna har alltid byggts
utanför Stockholm, men fabriken har flyttat flera
gånger i takt med ökande volymer. Och viljan att
skapa möjligheter för människor med hjälp av
plattformshissar är starkare än någonsin.
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1995

Aritco grundas. Företagets första
hiss, Aritco 7000 lanseras.

2000

Första villahissen lanseras, Aritco
4000.

2005

Aritco lanserar sin andra villahiss,
Aritco 6000.

2013

Aritco 9000 lanseras, Aritcos första
korghiss.

2014

Aritco etablerar ett globalt nätverk
av partner för att installera och
serva hissarna på alla marknader.

2016

Aritco HomeLift, designad av
Alexander Lervik, lanseras globalt.
Investeringsbolaget Latour
förvärvar Aritco.

2015

Aritco öppnar sitt första showroom
utanför huvudkontoret, i Metzingen
i Tyskland, följt av mer än 100
showroom som helt eller delvis
drivs av Aritco.

2018

Aritco flyttar huvudkontor och
fabrik till en toppmodern anläggning
i Järfälla.

Hej!

vi är
aritco
Samtliga Aritcos hissar tillverkas i Järfälla utanför
Stockholm. Men Aritcos nätverk av återförsäljare och
servicepartner spänner över hela världen. Möt några
av Aritcos lagspelare: Johanna, Petra, Almir, Arian,
Sharon och Martin.

JOHANNA OLSSON

ÅLDER: 28
BOR: Stockholm
TITLE: Teknisk projektledare

Du har bara arbetat på Aritco ett
par månader. Vad var det som fick
dig att söka dig dit?
– Aritco är på en spännande resa just nu.
Jag ville vara med på den resan, därför tog
jag det här jobbet.

FOTO: ULF BERGLUND

Vad betyder resan för dig?
– Jag jobbar med Aritcos IT-system, och
tack vare den här resan kommer jag att
få vara med och bygga IT-system som får
företagets medarbetare att arbeta tätare
ihop trots avstånden, och uppnå fantastiska resultat.
Hur skulle du beskriva kulturen
inom Aritco?
– Att det är en transparent, välkomnande och inkluderande kultur. Även om jag
jobbar med IT har jag redan fått möjlighet att lära mig hur hisstillverkningen går
till. Att ha en djup förståelse för alla delar
inom företaget gör det lättare för oss att
nå framgång.
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ARIAN WROOR

FOTO: EMIL FAGANDER

ÅLDER: 31
BOR: Stockholm
TITLE: Inköpare

Vad innebär det att vara inköpare
på Aritco?
– Som inköpare ser jag till att vi har allt
material vi behöver för att bygga våra
hissar i tid och utan avbrott. En annan
intressant del av mitt arbete är att hitta
nya hållbara leverantörer.

terial som går att återvinna. Just nu kan
vi återvinna 95 procent av allt material.
Vilka delar går inte att återvinna?
– Batterierna, till exempel. Men vi har god
anledning att tro att det håller på att ändras.
I framtiden tror jag att våra hissar kommer
vara 100 procent återvinningsbara.

Så frågan om hållbarhet är en
stor del i ditt arbete?
– Ja, det är det. Vi letar alltid efter ma-
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ALMIR CEHIC

ÅLDER: 44
BOR: Stockholm
TITLE: Produktionstekniker

Du har varit på Aritco i nästan
20 år. Du måste känna företaget
väldigt väl?
– Jag har jobbat i monteringen och även
varit produktionschef. Så jag har fått
insikter i både drift och strategi genom
åren.
Vad innebär det att vara produktionstekniker?
– Det innebär att jag arbetar med att utveckla våra produktionsmetoder så att
de blir mer effektiva – och mer hållbara.
Kan du ge oss ett exempel?
– Några av våra hissar har speglar. De
brukade levereras en och en, i stora
lådor fyllda med bubbelplast. Det var
varken det mest effektiva eller mest hållbara
sättet att hantera det på. Idag levereras
stora ordrar på samma lastbil, utan lådor
och med ett minimum av bubbelplast.
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MARTIN KNOKE

ÅLDER: 36
BOR: Metzingen
TITLE: Teknisk support

Vad är det unika med Aritco?
– Förutom designen skulle jag säga servicen.
Hur viktig är den skandinaviska
designen?
– Jag är ett stort IKEA-fan, så Aritco skulle
passa perfekt i min lägenhet. Det finns något
tidlöst över skandinavisk design.
Vad gör dig mest stolt över att
arbeta för Aritco?
– Att vi är ett starkt lag som kan lösa varje
problem. Jag är stolt över att jobba med produkter som underlättar livet för människor
och gör världen mer tillgänglig för dem.

Vad är det som får Aritcos hissar
att stå ut i Kina?
– Det faktum att de är säkra, vackra och tar
liten plats.
Vad är det mest intressanta i ditt
jobb?
– Att det är annorlunda varje dag. Ingen dag
är den andra lik. Aritco är ett företag som
låter medarbetarna pröva sina egna idéer.
Jag har fått se några av mina egna initiativ
omsättas i praktiken och bli lyckade.

SHARON QU

ÅLDER: 37
BOR: Qingdao
TITLE: Managing Director,
Kina

Känner du anknytning till Stockholm även om
du är på andra sidan jorden?
– Ja, det gör jag. Vi har alla samma vision och jobbar med
samma uppdrag. Vi samarbetar tätt ihop i allt från planering
till genomförande. Jag tvivlar på att den kinesiska marknaden
hade sett likadan ut utan Aritco.

Vad har du på bordet just
nu?
PETRA LIND
– Tillsammans med olika team
ÅLDER: 45
inom Aritco och vår designer
BOR: Stockholm
Alexander Lervik planerar och TITLE: Product Manager
utvecklar jag flera nya hissmodeller till Aritcos produktportfölj.

FOTO: EMIL FAGANDER

Du var med i projektet som resulterade i Aritco HomeLift. Vad var det mest spännande med det?
– Alltihop! Vi uppfann ett helt nytt designspråk.
Aritco HomeLift är en stor framgång. Vad betyder det
för dig?
– Att vi har åstadkommit något fantastiskt. Det var en fin laginsats,
och det innebär också att vi har gjort ett fantastiskt jobb med den
övergripande designen. Vi har uppfunnit ett helt nytt uttryck för våra
framtida hissar.
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Next Level Living

kan en hiSs
förändra
livet?
Många skulle säga att Aritco är i hissbranschen. Men vi
ser det som att vi är i ”göra saker möjliga”-branschen.
Nyligen mötte vi ett äldre, asiatiskt par.
Paret hade arbetat hårt och skapat ett
gott liv åt sig själva, och nu skulle de gå i
pension. Tio år tidigare hade de byggt sitt
drömhus, två våningar med garage under,
allt utformat enligt deras tro på feng shui. I
det huset ville de bli gamla, och där skulle
deras barn och barnbarn samlas vid storhelger och hälsa på när de hade semester.
När maken började uppleva svårigheter
av att gå i trapporna, började paret överväga att flytta därifrån. Kanske måste de
överge sitt drömhus för en enplansvilla.
När de började se sig om efter alternativ,
stötte de på några villor med inbyggd hiss.
En som särskilt fångade deras intresse
hade en Aritco HomeLift. En hiss som
inte bara hade funktionen att transportera människor från en våning till en annan utan också hade en stil som passade
deras drömhus. Istället för att flytta bad
paret sin feng shui-rådgivare att hitta den
bästa platsen i huset för att installera en
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hiss, tillsammans med den lokala Aritcopartnern.
Paret lever nu det liv de har slitit så hårt
för, och de njuter både av huset och av de
stora familjessammankomsterna som de
alltid drömt om.
Ett annat exempel är en ung familj i Europa, med tre barn och fullspäckade dagar.
De bor i ett parhus med garage på bottenvåningen. Föräldrarna delar på det dagliga arbetet i hemmet: hämta barn från
skola och barnomsorg, åka och handla,
laga middag och även försöka få tid att
njuta av kvällar och helger med barnen,
familjen och vännerna. Att släpa barnvagnar, barn och matkassar uppför trappan
till köket kan vara rätt tufft. Vad ska man
ta först? Ska man lämna barnen på 2, 4
och 7 år i garaget och bära upp matkassarna först? Eller ska man ta barnen först,
lämna dem ensamma i köket och sen gå
ner och hämta väskor och matkassar?
De bestämde sig för att titta på en hiss

från Aritco. Hissen löste inte bara deras
vardagsproblem, den skapade också nya
möjligheter för familjen. På övervåningen
har de en takterrass som barnen och pappan älskar att använda för att måla tavlor.
Tidigare när farmor hälsade på kunde
hon aldrig besöka ”galleriet” som visade familjekonsten på terrassen, för hon
klarade inte trapporna. Idag kan barnen,
som själva vet hur man kör hissen, knappt
vänta på att visa farmor sina konstverk.
Att göra saker möjliga är fundamentalt
för vårt tänkande när vi utvecklar våra
hissar, för att ni ska kunna uppleva mer
av ert hus. För vissa handlar våra hissar
om bekvämlighet. För andra förändrar
de hela livet.

Hisschaktet i Aritco HomeLift
är gjort av återvinningsbart glas
och metall.

Svenska golv

valda med
omsOrg
Det finns många olika val av golv till en Aritco-hiss, allt utifrån
personliga smak. De flesta kunder som köper en HomeLift
väljer ett golv från den svenska tillverkaren Bolon.

D

et var viktigt ända från
första början att kunderna
skulle kunna anpassa sina
hissar efter sin egen smak, inte
minst när det gäller val av golv.
Många kunder väljer ett golv från den serie
som tillverkas av den svenska experten på
golv och mattor av vinyl, Bolon.
– När vi designade Aritco HomeLift letade vi aktivt efter ett svenskt designföretag
som liksom vi drevs av innovation och
att tänka utöver det vanliga. Med Bolon
visste vi direkt att vi hade hittat den partner som vi letade efter. Bolon är välkända
runt om i världen – särskilt bland formgivare och arkitekter – för sin höga kvalitet
och sitt fokus på design, säger Petra Lind,
Product Manager på Aritco.

Aritcos hisskunder kan välja vilken typ
av golv de vill. Det klart mest populära
valet när man köper en Aritco HomeLift
är en matta från Bolon.
Bolons historia började i Sverige. Precis
som Aritco vill Bolon hemskt gärna ha
kvar huvudkontoret och tillverkningen
i företagets hemland. I Bolons fall deras
«hemstad» Ulricehamn. – Vi har blivit en
global, designdriven innovatör genom att
använda den kunskap och de möjligheter
som finns i vår svenska tradition. Därför
är vi också glada över att få delta i den designresa som Aritco och Alexander Lervik
har gett sig ut på med Aritco HomeLift.
Det är glädjande att våra golv är ett så populärt tillval, säger Annica Eklund, Chief
Creative Officer på Bolon.

Petra och teamet på Aritco har planer på
att öka antalet golvalternativ för Aritcos
hissar i framtiden.
– En idé som vi jobbar med just nu är att
låta en grupp noggrant utvalda formgivare skapa ”special editions” i samband med
internationella designmässor, säger Petra.

Annica Eklund, Bolon

Golv under produktion vid Bolons fabrik i Ulricehamn.
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PETRA LIND

Våra hissar har alltid
designats för att bli en
framträdande del
av hemmet.
SIDA 14

Aritco HomeLift som miniatyr i
skala 1:10.

FOTO: EMIL FAGANDER

ÅLDER: 45
BOR: Stockholm
TITLE: Product Manager

Skandinavisk design

form och
fuNktion
Att utforma Aritco HomeLift var en process över tre år.
Petra Lind, Product Manager på Aritco, var med i teamet
som utvecklade den innovativa produkten.
Vad går Aritcos designfilosofi
ut på?
– Den bygger på ett antal idéer och ideal.
Ett är att funktion alltid går före form.
Det gäller för alla våra hissar. Det handlar också om vårt val av naturliga material. När vi designade den nya hissen,
Aritco HomeLift, ville vi att den skulle ha ett ännu starkare skandinaviskt
designuttryck än våra tidigare hissar.
"Ett utseende och känsla" som uttryckte Aritcos skandinaviska arv. Vi ville att
den skulle vara helt byggd av naturliga
och återvinningsbara material, och vi
ville ha en design och konstruktion
som tillät variation och personliga val.
Innan ni utvecklade Aritco
HomeLift hade ni en designtävling. Den svenska formgivaren
Alexander Lervik vann och anslöt sig till teamet.
– Ja, Alexander Lervik kom in som designer för den nya Aritco HomeLift. Det
var ett mycket lyckat giftemål och idag
är han en naturlig del av vår produktoch designutveckling – och även i andra
typer av projekt.
Var det någon typ av funktionalitet som Aritco HomeLift tog till
en helt ny nivå?
– Det var flera stycken. Men i slutänden
la vi den mesta tiden på att utveckla den
nya kontrollpanelen.

På vilket sätt ville ni att kontrollpanelen skulle vara annorlunda?
– Vi ville göra något nytt. Hissar använder traditionellt knappbaserade kontrollpaneler. Alexander Lervik tittade
på andra områden för att få inspiration.
Han tittade till exempel på hi-fi-produkter: Förstärkare och liknande apparater
har en lång tradition av att använda vred
istället för knappar. Bilindustrin använder mer vred än knappar idag, särskilt i
sina navigationssystem. Vi kom fram till
att vi ville att hissen skulle styras med ett
vred istället för knappar. Det var ett helt
nytt sätt att manövrera en hiss.
Hur lång tid tog det att få fram
en design för det här?
– Alexander var väldigt bestämd på hur
han ville att det skulle se ut. Som jag sa,
det var ett helt nytt sätt att manövrera
en hiss, och vi la ner mycket tid på att få
till rätt ergonomi. Vi genomförde flera
tester och kundundersökningar. Vi är
mycket nöjda med slutresultatet.
På vilket sätt ser alla Aritcos
hissar skandinaviska ut, skulle
du säga?
– De naturliga materialen får dem att
se skandinaviska ut. Det finns också en
enkelhet och öppenhet i den övergripande designen. Allt det här ligger i
linje med den skandinaviska designtraditionen.

På vilka sätt skiljer sig era villahissar från era konkurrenters
hissar?
– Andra företag har alltid talat om funktionalitet i termer av vikt, fart, tekniska
lösningar och så vidare. Det har varit
mindre fokus på att göra hissarna vackra. Vår idé är att placera husets ägare i
förarsätet. Att låta dem känna att våra
hissar tillför något vackert, och inte bara
något funktionellt, till deras hem. Lite
som en vacker möbel. Villahissar har
förut ofta gömts undan där ingen kunde
se dem. Våra hissar har alltid designats
för att bli en framträdande del av hemmet. Den nya Aritco HomeLift manifesterar den här filosofin ännu tydligare.
En annan central del i er designfilosofi är att produkterna ska
vara enkla att anpassa?
– Det stämmer. Kunden kan påverka
hissens utseende på flera olika sätt. Till
exempel kan man kombinera solida
väggar och glasväggar utefter behov. Och
man kan välja sin egen typ av glas och
belysning. Man kan själv bestämma vilken färg man vill ha på hissen, och vi har
även olika golvlösningar att välja mellan.
När det gäller den bakre väggen med
kontrollpanelen har vi utvecklat en ny
detalj som vi kallar DesignWall. Med vår
DesignWall får man ännu fler valmöjligheter. Man kan välja mellan nio olika
utföranden: mönster, färger, konstverk
och fotografier. Den ena Aritco HomeLift blir inte den andra lik.
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Framtidens teknologi och design

world
tAlk tour
Under 2019 kommer Aritco att besöka designoch arkitektveckor i Stockholm, Guangzhou, London
och Dubai för att lära oss mer om hur teknologi och
design kommer att samverka i framtiden.
Att använda teknik och design
för att utforska, uppleva och hitta nya sätt att förbättra våra liv
har alltid varit och kommer säkert
alltid att vara viktigt för människan. En del människor är bara
outtröttligt nyfikna, och trivs när
de får övervinna utmaningar och
lyftas till en ny nivå. Det spelar
ingen roll om det är hemma, på
jobbet, när vi parkerar bilen eller
någon annanstans där vi lever
våra liv. Aritco har en passion för
att öppna nya möjligheter och
upplevelser, som för vissa bety-
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der maximal komfort och för andra förändrar hela livet.
Kombinationen av teknik och design tar fram det bästa i människan och gör livet vackert med förbättrad funktionalitet. På Aritco
tror vi att samarbeten med partner som Alexander Lervik, Färg
& Blanche och många andra kan
göra just det. Göra världen lite
vackrare varje dag.
Under 2019 gav vi oss ut på en
resa för att besöka design- och
arkitektveckor i Stockholm,

Guangzhou, London och Dubai.
Vi frågade arkitekter och formgivare hur de tror att teknik och
design kommer att samverka i
framtiden. Det resulterade i fyra
föredrag, fulla av intressanta perspektiv på våra framtida boendemiljöer. Följ föredragen och se
intervjuerna på aritco.com/nextlevelliving.

Bekvämt boende

från
sveRige till
saudiarabien
På Aritcos fabrik produceras upp till 20 hissar om dagen. Men oavsett om hissarna ska installeras i en privat
villa i Sverige eller i Saudiarabien, sätter de alltid en ny
standard för ett bekvämt boende.
När Tommy Forsell från Stockholm fick chansen att bygga sitt
drömhus, visste han att han ville
ha en hiss i huset. Efter att noga
ha gått igenom vad som fanns att
välja på, bestämde han sig för en
Aritco HomeLift.
– Jag ville att huset skulle vara fullt funktionellt. Jag tänker bli gammal i det här
huset, säger han.
Arkitekten bakom Tommy Forsells
drömhus är Pål Ross, välkänd för
sina unika villor och sin förkärlek
för kurviga former, exklusiva material och mycket glas.
– Vi har arbetat med Aritco i femton

Pål Ross, arkitekt.

år, och vi har alltid delat en uppfattning
om vad en hiss ska göra i ett hus. Förutom det faktum att en hiss höjer värdet
på fastigheten och skapar oöverträffad
komfort, optimerar den också huset för
praktisk användning under många år
framåt, säger Pål Ross.

EN DEL AV ARKITEKTUREN
Hissen har redan blivit en stor del
av Tommys dagliga liv. Allting
tungt åker in i hissen.
– Vi har en villa med fyra våningar. Det
är skönt att kunna transportera saker
som ska upp till takterrassen nerifrån
garaget, eller tunga matkassar direkt till
köket, säger Tommy.
För Tommy var det också viktigt
att hissen blev en del av husets
övergripande arkitektur. Att den
smälte in i den visuella upplevelsen. – Hissen gör livet enklare. Och jag är
glad att jag kommer att kunna bo i huset
under lång tid. Jag är också glad över
att det ser så fint ut. Hissen får mycket
uppmärksamhet när jag har besök, säger
Tommy.
Alla Pål Ross villor är förberedda
för installation av en hiss. Inte
alla kunder sätter in den direkt.
Men det ska alltid vara möjligt
om behovet uppstår.
– Vi installerade vår första villahiss i
ett hus för 15 år sen. På den tiden var
hissarnas design inte riktigt anpassade
till hemmiljön. Med Aritcos nya design
och nya valmöjligheter har det blivit mer
lockande att ge hissen en framträdande
plats i huset, säger Pål Ross.

FÖRSTA GÅNGEN I KINA
2017 var ett bra år för Aritco i Kina.
Företaget hade en lyckad utställning på Design Shanghaimässan,
vilket ledde till att Kina blev en
viktig ny marknad för företaget.
–I Kina har vi inte haft plattformshissar
med skruv och mutterteknik tidigare.
Villahissarna på marknaden har varit som publika hissar, bara mindre till
storleken, säger Sharon Qu, Aritcos Managing Director i Kina.
Även om de konventionella hissarna bara var 1 kvadratmeter stora,
krävde de 4 kvadratmeters yta
för en bra installation. De krävde
därtill extra utrymme för maskinrummet.
– Ja, Aritcos teknik gör det mycket enklare att installera hissar i privata hem, eftersom de inte kräver samma utrymme,
fortsätter Sharon.
Marknaden för villahissar i Kina
blir större varje dag. Levnadsstandarden i de stora städerna
höjs, och hus med flera våningar
blir vanligare. Som en följd söker
kunder med flervåningshus mer
praktiska lösningar till sina hem.
– Det finns fler kunder i Kina idag
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Aritco HomeLift smälter in i
Tommy Forsells fyravåningsvilla.
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Jag ville att
huset skulle
vara fullt funktionellt. Inte
bara nu utan
också när jag
blir äldre.
som vill ha bättre komfort och funktionalitet i sina hem. Med Aritcos villahissar har
det blivit mycket enklare för arkitekterna att tillgodose deras behov, säger Sharon.
HEM MED FLERA GENERATIONER
Det är vanligt att man installerar hiss i
villor med flera generationer i Saudiarabien. Kunderna som vill installera en hiss
från Aritco är på jakt efter ett smartare
hem, eller vill skapa en ännu mer lyxig
och designad känsla i hemmet. Och de
nöjer sig inte med en konventionell hiss.
– Aritcos kunder i Saudiarabien är krävande.
Personer som installerar en hiss från Aritco gör
det därför att de bryr sig om kvalitet och design,
och för att de kan anpassa hissen så att den passar
deras egen smak. Det handlar om att inreda ett
hem som reflekterar kundens egen personlighet,
säger Mohammed Taha, Aritcos Sales Manager i
Mellanöstern.
Andra kunder är familjer som väljer att bo flera
generationer tillsammans och som vill att alla generationer ska ha tillgång till alla delar av hemmet.
– Med Aritcos hissar kan stora familjer som bor
ihop få ett bättre liv. Hissarna gör det enklare att
ta sig till olika våningar i lägenheten eller villan,
fortsätter Mohammed.
En annan orsak till Aritcos framångar i
Saudiarabien är den enkla installationen.
– Aritcos hissar är väldigt lätta att arbeta med när
det gäller konstruktionen, inte minst för att det
inte behövs något extra utrymme bakom, under
eller över hissen. Det innebär att hissarna kan
installeras i äldre lägenheter eller villor utan att
lämna avtryck, avslutar Mohammed.
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Alexander Lervik

prisvinNaren
År 2013 bjöds den kända svenska formgivaren
Alexander Lervik in till en hissdesigntävling ordnad
av Aritco. Konkurrensen var stenhård. Lervik vann
och fick chansen att designa nästa generation av
Aritcos villahissar.
Berätta lite om dig själv.
– Jag har gått på Beckmans Designhögskola i Stockholm. Jag har gjort mycket inredningsdesign för hotell och nattklubbar.
Sen kom jag till en punkt där jag ville koncentrera mig enbart på produktdesign. Jag har gjort allt från textilier och möbler till
industridesign, och jag har samarbetat med tillverkare som Absolute Art och Moroso. Jag har också haft privilegiet att vinna
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Alexander Lerviks genombrott
som designer var ett lysande
dörrhandtag med ett ljus som
skulle skifta från rött till grönt.
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I slutänden gjorde
reglerna och begränsningarna
att vi kom på en massa
innovativa idéer.
utmärkelser, som Elle Decorations Årets
Möbel och Svenska Ljuspriset.
Vad jobbar du med just nu?
– Just nu håller jag på och designar
gasolgrillar! Men jag har också haft
att göra på Aritco, och just nu jobbar
vi med utformningen av nya hissar. Jag
hjälper ocså Aritco att hitta rätt designspråk för deras utställningar vid utvalda
internationella designmässor där de deltar med Aritco HomeLift.
Vilket var ditt genombrott som
industridesigner?
– Det var ett lysande dörrhandtag med
ett ljus som skulle skifta från rött till
grönt.
Är det rättvist att säga att en
del av ditt arbete sträcker sig
in i konstens värld?
– Jag har skapat flera ljusbaserade installationer till konstutställningar, så ja. Just
nu arbetar jag med ett stort krigsmonument i Haugesund i Norge.
Hur kom det sig att du designade Aritco HomeLift åt Aritco?
– Aritco insåg för flera år sen att näs-
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ta generations villahissar måste ha nya
utseenden för en ny tid. De ville även
hitta en mer distinkt skandinavisk stil
till sina hissar. Så de bjöd in svenska industridesignföretag till en designtävling
för villahissar. Jag bjöds in att delta tack
vare mitt tidigare arbete med ljussättning, vilket var en viktig del av uppdraget. Och sen råkade jag vinna tävlingen.
En bostadshiss. Det låter som
en utmaning?
– Det var det. Jag har alltid haft en passion för uppfinningar och innovationer,
ny teknik och såna grejer. Men jag är
ingen ingenjör, så det här var ett samarbete hela vägen mellan mitt kontor
och Aritcos team inom teknik och design. En sån här produkt måste uppfylla mängder av säkerhetskrav. Från ett
designperspektiv kan det ibland kännas
lite frustrerande och begränsande. Men
i slutänden gjorde de här reglerna och
begränsningarna att vi kom på en massa
innovativa idéer till Aritco HomeLift.
Visste du vad du var ute efter på
en gång?
– Vi började från noll. Det fanns inget
på papper när vi först satte oss ner. Men

jag hade några tankar om hur jag ville
att hissen skulle se ut och kännas. Till
exempel: Jag ville att Aritco HomeLift
skulle köras med en navigationsratt istället för de vanliga knapparna. Jag tyckte bara att det vore bättre ur ergonomisk
synvinkel. Idén visade sig ha ganska
fördelaktiga sidoeffekter. För att bygga
en normal knappbaserad manöverpanel måste du ta hänsyn till någonstans
omkring 180 olika kombinationer. Navigationsratten har bara två! Jag närmade mig projektet från en arkitektonisk
synvinkel. Jag ville att produkten skulle
fungera och smälta in i olika omgivningar. Jag ville att färger och material
skulle vara valbara, i enlighet med kundens smak och preferenser.
Och du ville arbeta med glas och
ljus?
– Ja, jag ville att schaktet skulle göras av
glas för att bättre utnyttja ljuset inne i
hissen. Det är coolt om det händer nåt
under resan, eller hur? Idén med en utbytbar designvägg kom senare. Jag tyckte det skulle vara coolt om hissen kunde
ha ett visst «nyhetsvärde», så att säga.
Att den kunde byta utseende emellanåt.
Det spelade också in att Aritco finns på

ALEXANDER LERVIK

FOTO: JOHN GRIPENHOLM

ÅLDER: 47
BOR: Stockholm
TITLE: Formgivare
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många olika marknader. I Skandinavien
är 99 procent av alla kylskåp vita eller
stålfärgade. Men i Indien kan du köpa
en kyl som är jaguargrön med guldhandtag! Så varför inte ha en produkt
som kan se ut på olika sätt efter kundens
smak och önskemål.
Ser du dig som en formgivare i
den skandinaviska traditionen?
– Jag brukar tänka att jag är lite för urflippad, lite för bångstyrig, för att riktigt
falla inom den kategori vi känner som
«skandinavisk design». Men när folk
från andra länder ser mina grejer säger
de alltid att «det är så skandinaviskt!»
– Jag har mycket kärlek för enkelheten
och det tidlösa i skandinaviska designprodukter. Men jag känner också att vi
lever i en alltmer globaliserad värld.
Formgivare över hela världen läser
samma magasin och samma bloggar.
Produkter behöver inte vara knutna
till regionen där de skapas. De kan ha
lika mycket att göra med intressen och
personlighet hos de kunder som de

designas för. Och specifika trender är
desamma oavsett om du lever i Japan
eller Sverige.
Men enkelhet och användbarhet
är ändå ideal?
– Ja, enkelheten som finns inbyggd i
skandinavisk design passar för vardagsprodukter. Produkten måste kunna smälta in i miljön där den placeras.
Oavsett om vi talar om ett hem i Dubai,
New York eller Stockholm. Och den
måste var slitstark. Att köpa villahiss är
lite som att renovera badrummet. Det
är en långsiktig investering. Men om du
enkelt och billigt kan ändra hur den ser
ut, varför inte?

belysning drar till sig en hel del uppmärksamhet från journalister. Jag måste
berömma Aritco för deras tillmötesgående och öppenhet för knasiga idéer. Vi
avser att fortsätta vårt samarbete, både
när det gäller produkter och andra idéer.
Företaget hade redan gjort ett fantastiskt
arbete innan jag kom in i bilden. De
hade en solid filosofi på plats. De hade
redan bestämt att de ville att deras hissar
sågs som något mer än bara hushållsapparater. De ville att de skulle vara vackra
bostadsmöbler, något att vara stolt över,
ett konversationsämne.

Vad fick Aritco ut av samarbetet med dig – förutom en vacker
produkt?
– Jag är väldigt tacksam för att de trodde
på mig. Vad de fick tillbaka för att ta
chansen med mig, förutom den faktiska produkten, var ett visst mått av PR,
antar jag. Det jag gör med möbler och

Aritco ville att de skulle
vara vackra bostadsmöbler,
ett konversationsämne.

9 olika designväggar
Det mest distingerade sättet att sätta personlig prägel på väggen är genom att välja vår DesignWall. Totalt
finns det nio bakgrunder att välja mellan. Alexander Lervik själv har skapat två unika mönster. Övriga
bakgrunder har utformats av fotograferna Erik Undéhn och Rikard Lilja, samt artisten Lotta Ingman.
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bäst i
klasSen

På Aritco har vi alltid strävat efter att göra hissar med oöverträffad säkerhet, teknik, design, och anpassningsbarhet. Dessutom
jobbar vi hårt med hållbarhet och på att göra våra hissar mer och
mer återvinningsbara. På följande sidor kan du läsa om varför våra
hissar är unika på marknaden.
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säkerhet in i
minstA detalj
Aritcos SmartSafety-system i Aritco HomeLift ser till att det är
säkert för var och en att ha en hiss hemma.

1.

4.

1. Smarta dörrar
I en familj med barn måste hemmet vara
en säker plats att leka på. Det gäller även
hissen. Aritcos smarta dörrar känner av
om något är i vägen när de stängs, och
öppnas omedelbart. Dörrarna kan även
låsas vid behov.
2. Nyckel – för att låsa manöverpanelen
Du kan också aktivera ett lås så att barnen
inte kan använda hissen när vuxna inte är
närvarande.
3. Nödsamtal
Om en olycka inträffar kan du ringa ett
nödsamtal direkt från hissen med larmk-
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2.

5.

nappen, som kopplas till ett förprogrammerat telefonnummer.
4. Fallsäker mekanism
Aritcos mekanik för att driva hissen uppåt
och neråt använder ett välbeprövat och
pålitligt drivsystem med skruv och mutter.
Det betyder att hissen inte faller ner om
ett fel uppstår. Drivsystemet med skruv
och mutter gör även att hissen går tyst
och smidigt med mjuk start och stopp.
5. Reservbatteri
Om hissen används under ett strömavbrott och stannar mellan två våningar,
aktiveras reservbatteriet. Reservbatte-

3.

6.

riet ser till att hissen omedelbart går till
närmaste våning. Reservbatteriet har
också en funktion som gör att det är
omöjligt att ladda ur, även om strömmen
kopplas från.
6. Uppfyller alla krav
Aritcos hissar klarar Europas hårdaste
säkerhetskrav. Hissarna är även CE-certifierad, vilket betyder att den är en säker
produkt enligt EU-direktivet.

hållBar hela
vägen
Idag är så mycket som nittiofem procent av materialet som
används i Aritco HomeLift återvinningsbart. Men målet är förstås
hundra procent.

G

enom att använda metall, aluminium, glas och undvika plast i möjligaste mån kan Aritco återvinna
nästan allt material i hissarna. Det som inte
går att återvinna är delar av det elektriska
kabelsystemet och batteriet.
– Batteritekniken är snabbrörlig och jag
tror att vi kommer använda återvinningsbara batterier i en inte alltför avlägsen
framtid säger Petra Lind, Product Manager på Aritco.
Aritcos jakt på maximal återvinningsbarhet och hållbarhet manifesteras i varje

steg av designprocessen. – Vi måste ha
ett öppet sinne när det gäller att ändra
design, och ibland teknik, för att hitta mer
miljövänliga lösningar. Idag är all vår belysning LED istället för lysrör. Det har den
extra fördelen att våra hissar blir mer energieffektiva, och det är något vi verkligen
är stolta över.
Kommer era hissar bli 100 procent återvinningsbara?
– Det är helt klart vårt mål. Vi tar hållbarhet på allvar – det betyder mer för oss än

att bara kunna återvinna. Det handlar om
att ta ansvar för allt som händer innan vi
börjar den faktiska tillverkningen, och allt
som händer därefter. När det är möjligt
får vi vårt material från lokala leverantörer,
för att minska vårt CO2-avtryck. Vi strävar
hela tiden efter att förbättra våra produktionsmetoder, och även hur vi transporterar hissarna till våra kunder i olika delar
av världen.

Stålskruven och den motoriserade muttern driver hissen uppåt
och neråt.
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tradition möter
innOvation
Mekanismen som får Aritcos hissar att röra sig uppåt och neråt
är väl beprövad. Medan tekniken som styr dem är mer innovativ.

A

ritcos hissar bygger på ett drivsystem med skruv och mutter. Systemet använder en lång skruvstång
som löper genom hela hisschaktets längd.
Kopplad till motorn på plattformen sitter
en drivmutter. Beroende på rotationsriktning rör sig hissen antingen uppåt eller
nedåt längs skruvstången.
Systemet med skruv och mutter passar
extra bra till hissar, för om hissen stannar
faller den inte ner. Det gör systemet med
skruv och mutter säkrare än hissar som
drivs med annan teknik. Motorn sitter inne
i schaktet, så det krävs inget maskinrum.
Aritcos hissar har ett självsmörjande system som minimerar underhållsbehovet.
Aritco HomeLift innehåller även den senaste tekniken och kommer med mobil-
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appen Aritco SmartLift som gör att du
kan justera belysningen inne i hissen utan
att resa dig ur soffan. I framtiden kommer
du att kunna ansluta Aritco HomeLift till
Wi-Fi-systemet och integrera den i ditt
smarta hem. Det öppnar för en rad coola
funktioner. Vill du att Aritco HomeLift ska
stå och vänta på dig en trappa upp på
morgonen? Vill du att Aritco HomeLift ska
skickas ner till garageplanet så snart portarna öppnas? Hissen är förberedd, och
det här kommer inom en nära framtid.
Den uppkopplade tekniken kommer också förändra hur hissen servas och underhålls. Aritco utvecklar just nu ett system
som automatiskt ska meddela företagets
servicepartner om det blir något fel på

produkten. Det kan även tala om precis
vad som är fel, och vems hiss det är som
behöver tittas till. Kort sagt: Ägarna behöver inte rapportera in eventuella problem
själva. Det leder i sin tur till att problemet
löses snabbare.

supersnaBb
installation
Det tar bara ett par dagar att
installera Aritcos hissar. Hemligheten bakom den snabba installationen är den unika tekniken i
Aritcos plattformshissar.

A

tt installera en plattformshiss från Aritco
är enkelt och kan göras
i nästan alla fastigheter utan att
kräva stora förberedelser. Andra hissar kräver utrymme och
ombyggnad för både motorrum och hisschakt. Aritco löser
dessa problem genom att bygga
in hisstekniken i hissens bakre
vägg och konstruera ett självbärande hisschakt som blir en
del av hissen.
Den enkla konstruktionen gör
att hissen tar mindre plats än
andra hissar, och är därför lättare
att placera i huset. Hissen kan
placeras i varje öppet utrymme, med minimal inverkan på
byggnaden. Den kan antingen
ställas direkt på golvet med en

ramp eller installeras i en 37 mm
försänkning. En öppning mellan
våningarna krävs dock. Hissen
måste även fästas vid en vägg
eller liknande.
Den unika designen och tekniken
betyder också att Aritcos hissar inte behöver följa reglerna i
hissdirektivet som andra hissar,
utan istället maskindirektivet och
Europeiska lagkrav. Det gör det
enklare för Aritcos hissar att anpassa installationen efter lokal
byggstandard.
Vanligtvis kostar installationen
av Aritcos plattformshissar 70
procent mindre än för konventionella hissar.
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så köpeR
du en hiss
Din lathund i fem steg om hur man köper en
hiss från Aritco.
1. Hitta rätt storlek
Om du inte har kunnat se våra hissar med egna ögon, på en
utställning eller i ett av våra showroom, kan du beställa Aritcos
praktiska HomeKit. HomeKit-paketet innehåller en storleksmatta
som hjälper dig att förstå hur liten plats våra hissar tar. Den
innehåller också en lista med viktig information som du bör tänka
igenom innan en hiss beställs. För att göra ditt val lite enklare
lägger vi med ett inspirationsmaterial där du får lära känna oss,
våra hissar och våra tillval lite bättre. Beställ ditt HomeKit på
www.aritco.com.
2. Bjud in oss på besök
När du har lärt dig lite mer om vad du vill ha, är det dags för nästa
steg i din resa mot att bli hissägare. För att din beslutsprocess
ska löpa smidigt behöver en av Aritcos återförsäljare komma på
besök. Nu kan du ställa alla frågor du kan komma på om köpet
och installationsprocessen. För Aritco HomeLift har vi vår unika
LiftGuide till hjälp (aritco.com) som berättar allt om de alternativ
och kombinationer du kan välja.
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3. Låt oss bygga en hiss åt dig!
När du har bestämt modell, storlek och tillval, är det dags att göra
din beställning. Så snart din beställning har registrerats hos oss
startar vår fabrik utanför Stockholm tillverkningen. En hiss tar i
genomsnitt ungefär sex veckor att tillverka. Tiden för transport
och eventuell förtullning beror på destination.
4. Vi hjälper dig att förbereda
Tiden för installationen kommer närmare. Vi förser dig med en
checklista som hjälper dig att förbereda hemmet i förväg. Om
du behöver ytterligare hjälp med någonting, hjälper Aritcos
återförsäljare dig att lösa det. Aritcos installationsprocess är
utformad för att påverka ditt hem så lite som möjligt.
5. Dags att åka
För att installationsprocessen ska gå så smidigt som möjligt
skickar vi hem en Aritco-certifierad tekniker till dig. Att säkra
och få igång hissen tar bara ett par dagar, och när allting är på
plats är det dags för dig att avnjuta den första resan i din alldeles
egna, personliga hiss! Om du valde Aritco HomeLift kan du ladda
ner appen SmartLift som hör ihop med den. Du använder den
för att styra belysningen i hissen. Den talar också om när hissen
behöver service.

3 modeller,
hundrAtals
tillval
Aritco tillverkar tre olika hissar för hemmiljö. Aritco 4000,
Aritco 6000 och Aritco HomeLift. Se vilken modell och storlek
som bäst passar dina behov på de följande sidorna.
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Aritco HomeLift
Aritco HomeLift är utformad för att vara det där lilla extra i ett
hem. Den är en spektakulär inredningsdetalj som gör hemmet
unikt. Den skapar en lyxig känsla och gör att du kan nyttja hemmets hela potential.

SIDA 32

utforSka
MODELL

600 x 830 mm

966 x 880 mm

250 kg/2 personer

1000 x 830 mm

1366 x 880 mm

250 kg/3 personer

S9

1 100 x 830 mm

1466 x 880 mm

250 kg/3 personer

S12

1000 x 1200 mm

1366 x 1250 mm

400 kg/5 personer

S15

1 100 x 1 400 mm

1466 x 1450 mm

400 kg/5 personer
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Hissfärg
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PLATTFORMSMÅTT

3

Storlekar

 ritco HomeLift har lyxiga designelement så som DesignWall, en bakbelyst vägg med utvald konst
A
från kända skandinaviska formgivare, och DesignLight med toppmodern belysning som du kan styra
från SmartLift-appen. Hissen körs med en unik lösning, ett vred som kallas SmartControl. Hissen är
utrustad med SmartSafety system med säkerhetsfunktioner för alla typer av situationer som kan
uppstå i en bostad och för att förhindra olyckor.
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Snabbfakta

Car et
p

Användning

Installation i privata hem
Installation i inomhusmiljö

Tekniskt direktiv

Maskindirektivet 2006/42/EC
Europeisk standard EN 81-41

Hastighet

Max 0,15 m/s inom Europa
Max 0,30 m/s utanför Europa

Nödsänkning

Batteridriven

Lyfthöjd

250 – 15 000 mm

Topphöjd

Min. 2 225 mm till 4 000 mm

Antal våningar

2 till 6 våningar

Installation

Nedsänkt installation 37 mm under golvet
Installeras direkt på golvet med ramp

Styrning

Hold to run (tryck och håll in)
Automatisk (tryck en gång) kan installeras utanför Europa

Strömförsörjning

230 V 1-fas
400 V 3-fas

Drivsystem

Patenterat skruv och mutter-system

Garanti

Aritco HomeLift har 24 månaders garanti
Skruv och mutter-konstruktionen har 10 års garanti

SIDA 33

Aritco 4000

Vår minsta och mest kompakta hiss. Hissen är designad för att
uppfylla alla krav på komfort, utrymme och design. Hissen finns i
flera storlekar och kan göras personlig med tillval som glasväggar,
ett antal olika färger och olika material.

SIDA 34

utforSka
MODELL

PLATTFORMSMÅTT

YTTERMÅTT

Max. last

1

580 x 805 mm

840 x 880 mm

250 kg/2 personer

2

880 x 805 mm

1140 x 880 mm

250 kg/2 personer

3

1080 x 805 mm

1340 x 930 mm

250 kg/2 personer

Hissfärg

Kan målas i valfri RAL-färg från färgkartan RAL K7 Classic
(Förutom pärlemor och fluorescerande färger)

Glas

STANDARD
Klart glas

Användning

Installation i privata hem
Installation i inomhusmiljö

Tekniskt direktiv

Maskindirektivet 2006/42/EC
Europeisk standard EN 81-41

Hastighet

Högst 0,15 m/s

Nödsänkning

Batteridriven

Lyfthöjd

250 – 13 000 mm

Topphöjd

Min. 2 300 mm

Antal våningar

2 till 6 våningar

Installation

Nedsänkt installation 50 mm under golvet
Direkt på golvet med 50 mm ramp

Styrning

Hold to run (tryck och håll in)
Automatisk (tryck en gång) kan installeras utanför Europa

Strömförsörjning

230 V 1-fas

Drivsystem

Patenterat skruv och mutter-system

Garanti

Aritco 4000 har 24 månaders garanti
Skruv och mutter-konstruktionen har 10 års garanti
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TILLVAL
Tonat, mörkt tonat eller frostat glas

m

Storlekar

Aritco 4000 kan anpassas på flera olika sätt. Inte minst när det gäller designen, där du kan välja
bland fler än 200 färger, 4 sorters glas och 9 olika golv. Hissen är också mycket kompakt och
utrymmeseffektiv och kan installeras i nästan alla hus, även de med begränsat utrymme. Hissen är
utrustad med SmartSafety system med säkerhetsfunktioner för alla typer av situationer som kan
uppstå i en bostad och för att förhindra olyckor.

m
mi

Snabbfakta

SIDA 35

Aritco 6000

Aritco 6000 är designad för att ge både dig, din familj och dina
vänner tillgång till ditt hus. Praktisk och smart med storlekar för
alla behov. Kan göras personlig med tillval som glasväggar, ett
stort antal färger och olika material.

SIDA 36

utforSka
MODELL

PLATTFORMSMÅTT

YTTERMÅTT

Max. last

1
2

900 x 1040 mm

1300 x 1160 mm

250 kg/2 personer

900 x 1280 mm

1300 x 1 400 mm

410 kg/5 personer

3

900 x 1480 mm

1300 x 1600 mm

410 kg/5 personer

4

1000 x 1280 mm

1400 x 1 400 mm

410 kg/5 personer

5

1000 x 1480 mm

1400 x 1600 mm

410 kg/5 personer

6

1 100 x 1480 mm

1500 x 1600 mm

410 kg/5 personer

Hissfärg

Kan målas i valfri RAL-färg från färgkartan RAL K7 Classic

Glas

STANDARD
Klart glas

(Förutom pärlemor och fluorescerande färger)

Användning

Installation i privata hem
Installation i inomhusmiljö

Tekniskt direktiv

Maskindirektivet 2006/42/EC
Europeisk standard EN 81-41

Hastighet

Max 0,15 m/s inom Europa
Max 0,25 m/s utanför Europa

Nödsänkning

Batteridriven

Lyfthöjd

250 – 13 000 mm

Topphöjd

Min. 2 240 mm

Antal våningar

2 till 6 våningar

Installation

Nedsänkt installation 50 mm under golvet
Direkt på golvet med 50 mm ramp

Styrning

Hold to run (tryck och håll in)
Automatisk (tryck en gång) kan installeras utanför Europa

Strömförsörjning

230 V 1-fas
400 V 3-fas

Drivsystem

Patenterat skruv och mutter-system

Garanti

Aritco 6000 har 24 månaders garanti
Skruv och mutter-konstruktionen har 10 års garanti
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TILLVAL
Tonat, mörkt tonat eller frostat glas

m

Storlekar

Aritco 6000 kan anpassas på flera olika sätt. Inte minst när det gäller designen, där du kan välja
bland fler än 200 färger, 4 sorters glas och 9 olika golv. Hissen är mycket praktisk och smart och ger
alla tillgång till ditt hus. Den finns i flera olika storlekar, och i de större modellerna ryms en barnvagn
eller rullstol. Hissen är utrustad med SmartSafety system med säkerhetsfunktioner för alla typer av
situationer som kan uppstå i en bostad och för att förhindra olyckor.
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Snabbfakta

SIDA 37

SIDA 38

SIDA 39

Hitta din närmaste återförsäljare på www.aritco.com
Press & sociala medier @aritco

