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Exclusive Elevators är ett lättviktskoncept för hissar som med högteknologiska 
material och tillverkningstekniker förhöjer intryck och ökar säkerheten på dina his-
sar. 

Tunga hisskorgar med föråldrade material innebär en säkerhetsrisk och onödig 
extravikt. Med lätta hisskorgar, moderna material och effektiv tillverkning 
sparar vi både vikt och pengar åt dig. 

Traditionella tillvägagångssätt för hissbeklädnad innebär att hisskorgen belastas 
med 60 till 80 kg extravikt som därefter kompenseras med identisk mängd motvikt.  
Detta innebär att den statiska belastningen ökat med 120-160 kg, något som har 
många negativa synergieffekter.
EEs lättviktskoncept sparar 90% av vikten mot ordinära tillvägagångssätt. Med 
moderna material och miljömedveten montering minimerar vi vikt och 
maximerar både säkerhet, ingreppsomfattning och sparar dessutom på miljön. 

Våra material har 15 års garanterad livslängd och bygger på moderna polymer 
med hög styrka och låg vikt. 

Materialet vi använder i våra hissbeklädnader är ett modernt polymer som är rep-
motståndigt, så väl som brand– och vandalsäkert. Golvlaminatet har en halk-
skyddad och mycket tålig yta som står emot många år av slitage. 

De ytterlaminat vi använder är av samma kvalitet som används av moderna mö-
beltillverkare. Laminatet ger exklusiv träyta med alla visuella fördelar till en bråkdel 
av dess ursprungliga vikt. Tillsammans är de ett par av de faktorer som gör våra 
ingrepp överlägsna så väl tekniskt som kostnadsmässigt.

“Vi ser att Varje gram sparat är en Vinst för 
dig som kund och bidrar till ökad säker-
het och dessutom en kostnadsbesparing.”

EE Exclusive
BR Floral
För dig som värderar
design högt. Här en
modell i svart bas med
grafiska snitt som ger
ett modernt och stiligt
intryck. Specifikt fram-
tagen av vårt design-
team.

EE Exclusive
Red stripe
Våra mer påkostade 
installationsmöjlighet-
er med styling från 
vårt designteam.
Smakfulla färgkombi-
nationer kombineras 
med bårder och väg-
gdesign.

EE Wood
Björk+ White
Naturtrogen träyta i bok 
till en bråkdel av vikten. 
Här kombinerad med 
vår vita basic-dekor, 
avslutad med en borstad 
metallist.

EE Custom
Special Lime
Dina visioner om-
händertagna av våra 
designer och förverkli-
gade av Exclusive El-
evators egna tekniker. 
Allt från fotoväggar till 
specialfärger.

EE Exclusive
Blue stripe
Kosta på din hiss styl-
ing från vårt design-
team. Smakfulla 
färgkombinationer 
matchas med bårder 
och väggdesign.
Här med snygga 
vertikala ränder i en 
lugnande blå färg.

EE Wood
Bok
Naturtrogen träyta i bok 
till en bråkdel av vikten. 
Finns även i mahogny, 
björk, wenge med mera.
Den vackra träfinishen 
kan även kombineras 
med material från 
exclusive-serien.

EE Exclusive
Hibiscus
Ytterligarett urval av 
våra mer påkostade 
installationsmöj-
ligheter. Vit bas med 
en dominerande svart 
grafik skänker kon-
trast och personifierar 
hisskorgen.

EE Stone
White marble
Solid stendesign med 
mycket realistiska drag.
Samma tåliga yta som 
sten, men ultralätt ma-
terialval som möjliggör 
looken och känslan av 
detta nobla naturmate-
rial.

EE Basic
Black
En sobert svart design 
i samma moderna 
hantverk men mer 
kostnadseffektivt. Vår 
mest grundläggande 
hissdesign för enklare 
applikationer som inte 
nödvändigtvis kräver 
exklusiv design.

EE Custom
Forest
Med fototapeten tar 
du dina gäster till en 
annan plats mellan 
våningsplanen.
Den lugnande 
skogen är bara en av 
alla våra möjligheter 
för fotobeklädnad.

EE Stone
Black marble
Solid stendesign 
med mycket realis-
tiska drag. 
Samma tåliga yta 
som sten, men ultra-
lätt materialval som 
möjliggör looken 
och känslan av detta 
nobla naturmaterial.

EE Basic
White
Stilren vit design 
i samma moderna 
hantverk men mer 
kostnadseffektivt.
Vår mest grundläg-
gande hissdesign för 
enklare applikationer 
som inte nödvändigt-
vis kräver exlusiv 
design.

Vårt Modellutbud



Ett urVAl AV VårA hiSSdESignEr

Ditt första intryck är som bekant mycket viktigt, vare sig det gäller i arbetet 
eller privat. Hissen är i regel en av de första bestående intryck som en 
besökare får av en fastighet. Det är ett bortglömt men perfekt utrymme att 

använda för att profilera sig på. 

Så varför låta dina gäster finna sig i dåliga miljöer när de kan färdas i stil på 
väg till sin destination? Exclusive Elevators arbetar för att lyfta standarden 
på hissar på ett kostnadseffektivt sätt som både förhöjer intryck och ökar 

säkerheten på dina hissar.

Vårt hantverk lämpar sig till så väl hyresrätter som kommersiella rum och 
offentliga fastigheter. Ett urval av våra fördelar är:

DET VISUELLA
Ta dina gäster till en annan plats när de träder in i er fastighet. Förvandla den an-
nars gråa och trista hissresan till en färgstark upplevelse. Byt sjukhusgråa väggar 
mot en sandstrand i Bali eller utsikten från en bergstopp i Alperna. Från att vara 
en bortglömd yta förvandlas era hissar till allt från ett konstverk till en reklamplats. 
Möjligheterna med Exclusive Elevators är oändliga! 

MATERIALET
Istället för tunga material och föråldrade arbetssätt använder vi moderna råva-
ror; polymer som är så väl brand- som vandalsäkra och ultralätta. Detta har flera 
fördelar. Främst så sparar det pengar för dig, genom direkt viktbesparing och smi-
digare montering. En foliering utgör en tiondel av originalbeklädnadens vikt, vilket 
ytterligare ger en mindre energiåtgång och ökad säkerhet.

TEKNIKEN BAKOM
Hissbeklädnaden bygger på en teknik som kallas foliering. Den baseras på samma 
kategori av material som används vid beklädnad av bland annat flygplan. Genom 
uttömmande efterforskningar är våra tillvägagångssätt och materialval anpassat 
för de krav som hissmiljön ställer.

VÅR SERVICE TILL DIG
Den moderna tekniken möjliggör snabb omsättning från koncept till verklighet, 
med korta ledtider och direkt service till dig som kund. Vårt designteam utarbetar 
en specifik design efter dina önskemål som kund och levererar 3D-genererade 
förhandsbilder på hur hissen kommer att se ut när folieringen är färdig. Från start 
till mål förverkligar Exclusive Elevators din vision.

Sätt en egen prägel på hissen!
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