
Utsliten hiss?
Ingen hiss?
Ingen plats för hiss?

Då har vi lösningen, 
vi öppnar upp 
fastigheten för alla.

Med Big Space från GMV. 
BIG SPACE 



Vår patentsökta hissmodell BIG SPACE är speciellt utvecklad för att möta 
behovet att ersätta befi ntliga hissar i gamla fastigheter och konstruerad så 
att den ryms i de trånga hisschakten.
Samtidigt så rymlig och så generös i dörrbredd att både rullatorer och 
rullstolar kommer in. För en enkel och snabb installation skräddarsys 
systemet för att passa alla olika behov, samt de trånga schakten.

Vi har en ”Riktig Hiss” 
som ryms på en liten plats.

Utsliten skruv/kedjehiss. 
Liten plats. Gamla skruv/kedjehissar är ofta 

slitna och de kräver mycket under-
håll, vilket blir kostsamt.
De skramlar, går sakta och har 
smala dörrar som hindrar rullatorer 
och rullstolar.

FÖRDELAR VID UTBYTE TILL BIG SPACE
• Hastigheteh ökar från 0,3m/sek till 0,63m/sek.
• Last kan ökas från 325 kg till 700 kg.   
• Ökad åkkomfort och tystare gång.
• Korgdörr för ökad säkerhet.
• Möjlighet att behålla delar av befi ntligt material.



Ingen hiss. 
Ingen plats för hiss.. .
I Sverige fi nns i runda tal 70 000 trapphus som saknar hiss, 
framför allt i tre- och fyravåningshus från 1960-talets så kallade 
miljonprogram. Enligt en statlig utredning bor cirka 
375 000 personer över 65 år i sådana hus. 

Med andra ord: det kommer att löna sig att satsa på 70 000 
nya hissar. För samhället. För individen. För fastighetsägarna.
Men hissar tar plats. Trapphusen är fulla – av trappor. 

BIG SPACE från GMV är inte stor – utanpå. Men genom att 
utnyttja varje millimeter av hisschaktet ger den stort utrymme 
(big space!) inuti. 

Vår stora lilla hiss nöjer sig med ett så begränsat utrymme för 
hisschakt att det kan få plats i det befi ntliga trapphuset, om 
trappan byggs om till en smalare modell.
 
Är trappan redan smal kan lösningen vara att bygga ett hiss-
schakt utanpå trapphuset. Tack vare att vår stora hiss är så 
liten kan utbyggnaden göras diskret och proportionerlig.

Vi har en hiss som får plats!

BIG SPACE i till-
byggt hisschakt

BIG SPACE i befi ntligt trapphus

Befi ntligt trapphus



GMV Sverige fi nns i Alvesta, mitt i den företagsamma Smålandsmyllan. 
Här har vi utvecklat och producerat hisskomponenter i mer än 40 år och 
här använder vi all vår erfarenhet och kunskap i dagens tillverkning, 
testkörning och support. Härifrån siktar vi ständigt framåt för att möta 
utvecklingen på marknaden och våra kunders behov. GMV Sweden ingår 
i en global koncern som sedan 1958 har levererat mer än 750 000 hissar 
runt om i världen.

GMV Sweden AB  Forsdalavägen 1  342 32 Alvesta, Sweden  0472 - 456 00 
www.gmv.se

Med rötterna i

Småland
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