HISSKORGAR
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ELEVATOR TRADING

HISSKORGAR

ETG ELEVATOR

T R A D I N G

German manufacturer

Korg storlekar

Hisskorg
» Korgmått efter kundönskemål
» Olika storlekar
» enligt EN81-20

Stålkorg med
genomgång

Lastkorg

Glaskorg

Naken korg

Glaskorg

Glasväggar
Laminerat säkerhetsglas med stålram klädd i aluminium ELLER
laminerat säkerhetsglas med stålram klädd med rostfritt stål
Vitt glas

Exempel på glasvägg med indirekt belysning
LED band

Korgväggar
Korgväggar

» Bokade C-profiler
» Standardbredd upp till 330 mm
» Ljuddämpning på baksidan

Rostfritt stål 1.4016/1.4031

Borstat 240 korn

Rostfritt stål med struktur 1.4016

Linne

Square 21

Romb

Läder

Galvaniserat stål, pulverlackerat (slät eller strukturerad), färgval: RAL classic

RAL 9006
Vit aluminium

RAL 9016
Trafikvit

Fler färger på
begäran

Plåt med
träimitations
folie - ljus (DL68)

Plåt med
träimitations
folie - mörk (DL51E)

Högtryckslaminat
i trädesign ”Indian
Apple” (mörk)

Högtryckslaminat
i trädesign ”Bok”
(ljus)

Träplattor (riktigt
trä) med lister i
rostfritt stål

Galvaniserat stål, grundmålat, täckt med

Färgade
glaspaneler
med vertikala
skugglipor

Spegelpaneler
med vertikala
skugglipor

Exempel Färgade
glaspaneler

Korgtak

Yttertak och innertak
(nerfällbart)
» total tjocklek 75mm
» 35mm skugglipa runtom

Innertak
LED infälld,
varmvit 3W

LED infälld,
Stöldskyddade

Vitt strukturerat med
LED spotligths

Rostfritt stål med LED
spothligths

Rostfritt stål med hålmönster

Rostfritt stål med kvadratiskt
hålmönster

Innertak med Indirekt
ljus med LED list

Ljusfält 150x380mm
eller 150x160 med
mjölkvitt glas

Exempel på LED panel, tak
med satinﬁnish glas

Rostfritt stål med
oregelbundet hålmönster

Ljusfält 550x550 med
LED paneler

Exempel på tak med
spotligths

Tak med satinﬁnish glas
och 60mm rostfri ram

Rostfritt stål med hålmönster
D26/D18/D10

Ljusfält 250x250 med
LED paneler

exempel på tak med lysrör
(LED också möjligt), tak med glas

Korggolv
Korggolv

» Plåtkonstruktion
Olika ytbeläggningar
Elastisk plastmatta, multifärgad, halkdämpningsklass R10

Cement

Lax

Grå

Svart

Gummimatta, enfärgad med klassiska runda knoppar, halkdämpningsklass R9

Grå

Blå

Svart

Grön

Rostfritt stål durkplåt
2,5/4mm, halkdämpningsklass R12

Rostfritt stål 3,5/5
halkdämpningsklass R12

Rostfritt stål SE-TB1
halkdämpningsklass
R11

Tårplåt

Aluminium 2,5/4mm,
halkdämpningsklass
R11

Granit 90 – lättviktspanel av natursten på plasthållare

„Bianco Titanio“

„Bianco Fine“

„Bianco Riflesso
Fine“

„Nero Puro“

Granit ”Grama Blend” - lättviktspanel av natursten på aluminium hållare

fler mönster
på begäran

„Azul Bahia“

„Juparana
Colombo“

„Labrador Blue
Pearl“

Grundmålat stål
halkdämpningsklass
R11

Spegel / Handledare

Korgspegel

Spegel 6mm, limmad på
väggen, ½ korghöjden

Spegel 6mm, limmad på
väggen, ½ korghöjden

Spegel 6mm, limmad på
väggen, full höjd

spegel 6mm, 300mm bred,
infälld, full höjd (2090mm)

Korg handledare
Rostfritt stål, borstat

Rakt, Ø33,7mm, distanser
med plattor, varierande
längder

Rakt, Ø33,7mm,
distans utan plattor,
varierande längder

Med böjda ändar, Ø36mm,
längder 311mm, 466mm,
931mm eller 1736mm

Rakt, Ø40mm, distans utan
plattor, varierande längder

ø40mm, med böjd ände
(Kombination trä+
rostfritt stål)

Trä (Bok)

Rakt, Ø40mm, distanser med
plattor, varierande längder

valfrilängd

Tillbehör

Tillbehör

Avbärare i Bok

Avbärare i rostfritt stål

· Bok
· 200x20mm
· Polerad och lackad
· Synliga skruvar

· Rf borstat 240 korn
· 200x20mm, 100x15mm
· Rostfritt stål 1.4016
· Dold infästning

Avbärare av plast eller svart gummi tillgänglig på begäran.

Sockel

Fällsits utan ryggstöd

· borstat rostfritt stål
· C-proﬁl, 100x15mm
· fasad, 1.4016
· dold infästning

· rostfritt stål
· fäst i väggen
· förstyvningar på baksidan
av väggen
· Kan fås infälld

Dörranpassning
· för Marathon dörrar
(ETG) standard
· för andra märken
Avdelar dörr

Brandhiss (vid efterfråga)
· taklucka
· steglåda med eller utan dörr
· utvändiga fästen för stege

Förberedd för tablå
(urtag i korgvägg)
Fläkt/Ventilation
· låg ljudnivå

Vi försöker alltid realisera andra önskemål på detaljer, storlekar, design och material – vänligen fråga oss.
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German manufacturer
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