Motala 2000 Home -

skapar tillgänglighet

Säker och pålitlig

Användarvänlig

Motala 2000 Home använder styrda
kedjor för att lyfta. Detta medför
bättre säkerhet och pålitlighet än
konkurrerande lösningar.
Ingen olja som i hydraulhissar och
inget slitage som med skruvhissar.

Med stora tydliga knappar, enkel och
logisk design på manöverpanelen är
Motala 2000 Home lätt att hantera för
både barn, vuxna och rörelsehindrade.

Snabb installation
Våra rutinerade och yrkesvana montörer
utför komplett installation av en Motala
2000 Home på några dagar.

Elegant design
Exclusive oak i trädetaljer.*
Alla sidor i hiss-schaktet kan glasas.*
Manövertablåer i rostfritt stål.
Valfri RAL-färg på hiss-schaktet.*

Miljövänlig
Energisnål, tystgående med mjuk start
och stopp.
Motoreffekt (0,55kW), ofta bara en
fjärdedel av vad motsvarande hissar
använder.

Kompakt storlek
Mest utrymme på plattformen i
förhållande till yttermåttet.
* Tillval

Motala 2000 Home finns i tre
olika storlekar.
Gemensamt för alla storlekarna är bredden
950mm utvändigt 870mm invändigt.
Tre olika djup finns att välja på: 1150,
1250, och 1350mm.

Schaktstorlek

1150 x 950

Plattformsstorlek

1020 x 870

Schaktstorlek

1250 x 950

Plattformsstorlek

1120 x 870

Schaktstorlek

1350 x 950

Plattformsstorlek

1220 x 870

Motala Hissar AB Luxorgatan 1,
Box 4029 591 04 MOTALA
Tel. +46 141 23 70 50 Fax +46 141 23 70 51 www.motalahissar.se

© Motala Hissar 2013

Håltagningsmått: Schaktyttermått + 30mm

Home

Motala 2000

Motala 2000 Home är en helt ny hiss,
utvecklad för privata hem.
Säker och tystgående med generöst
utrymme i en ljus och öppen
kompakt form.

Människors krav på komfort och bekvämlighet i
sitt boende växer.
Förutsättningen och möjligheten att kunna bo kvar i sin
bostad påverkas bl. a av teknisk utrustning som tidigare
ansetts som exklusiv men numera börjar bli en del
av vardagen. Hissar till privata villor är en del i den
utvecklingen.

Motala Hissar är känt för att leverera
robusta hissar till bostadshus och
publika utrymmen. Nu använder vi vår
40-åriga erfarenhet, kunskap och
beprövade teknik för att utveckla
marknadens smartaste hiss för
hemmamiljö.

Det som idag är en självklarhet i ett äldre- eller
handikappboende när det gäller förflyttning mellan
våningsplan blir enkelt en del av standarden även i en
privat villa med hjälp av en Motala 2000 Home.
Något som utöver ett bekvämare och säkrare boende
också ökar fastighetens värde.

