
big space™

Skräddarsydda hissystem som  
öppnar din fastighet för alla.



BIG SPACE™ innebär hydrauliska hissar som tar vara på varenda 

millimeter av hisschaktet – från vägg till vägg, från golv till tak. Vi 

anpassar dörrarna efter moderna krav på tillgänglighet för bland 

annat rullstolar och rollatorer. Allt är möjligt tack vare att vi bygger 

hissarna med egna komponenter från grunden. Skräddarsytt för 

varje ny installation, oavsett om det gäller en ny fastighet, eller en 

ny hiss i en gammal fastighet, med eller utan hiss innan. 

en liten hiss kan vara  
mycket större än du tror. 

När det inte finns hiss i er fastighet 

i dag, men det skulle vara möjligt 

att göra en del av trappan till hisschakt. Vi 

konstruerar en hiss som fyller utrymmet till 

max och uppfyller alla tillgänglighetskrav 

enligt normen EN 81-70.

När fastigheten saknar hiss och 

enda möjligheten är att bygga ett 

utanpåliggande schakt, som är så diskret 

som möjligt. Till detta konstruerar vi en hiss 

som fyller utrymmet till max och uppfyller 

rådande tillgänglighetskrav.

När er fastighet har 

en äldre hiss som 

ska bytas. Hisschaktet är 

begränsat och varje mil-

limeter är värdefull. Tack 

vare en mycket slimmad 

konstruktion och hydrau-

liskt drivsystem blir hissen 

rymligare och öppningen 

större.

big space™ passar bäst
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Det är möjligt att göra en del av trappan till hisschakt.

Det kan vara en bra lösning att bygga hisschaktet utanför den befintliga trappan.

När fastigheten har ett begränsat utrymme för  
hisschaktet är varje millimeter viktig.

•	 Hissystem med upp till 10 års garanti.

•	 Kan byggas med så kallad låg grop och låg topp,  

och når även översta våningsplan.

•	 Flexibel placering av drivenheten, i anslutning till schaktet.

•	 Hydrauliskt drivsystem – enklare installation och lägre  

driftskostnader totalt.

•	 Ett öppet tekniksystem låser er inte till en leverantör av service 

och underhåll då material är tillgängligt för alla serviceföretag.

•	 Uppfyller befintliga krav: hissdirektivet 95/16 EG, fjärrlarm EN 

81–28, tillgänglighet 81–70 och A3-tillägget mot ofrivillig rörelse.

fördel big space™



GMV SWEDEN AB
Forsdalavägen 1, Box 19     
342 32 Alvesta
T. 0472-456 00 
Mail: info@gmv.se

N
Y
.SE 

 1
1-

08
51

. T
ry

ck
 A

rk
-t

ry
ck

ar
en

. 

Maximal korgbredd: Schaktets bredd minus 250 mm

Maximal korglängd: Max 2 m – dock längst schaktets djup minus 250 mm

Grop: Min 150 mm (från golvet på nedersta plan till schaktets  

 invändiga botten)

Topp: Min 2500 mm (från golvet på översta plan till  

 schaktets invändiga topp)

Standard dörrbredd: 700/800/900 mm – annan bredd på begäran

Dörrtyper korg/plan: Vikdörr av busstyp/slagdörr alternativt 2- eller  

 3 bladig teleskopdörr både i korg och på plan

Lyftkapacitet: Upp till 630 kg

Maskinutrustning: Placeras i maskinskåp i publika utrymmen alternativt  

 i separat maskinrum

 

Besök gärna vår hemsida www.gmv.se och studera vårt hela program  

av personhissar, lasthissar, bilhissar och komponenter.

tekniska grunddata:
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världsvana
GMV Sweden ingår i en global koncern som sedan  

1958 levererat mer än 750 000 hissar runt om i världen.  

Vi är aktiva i mer än 20 länder.  I Sverige finns både  

tillverkning, utveckling och monteringskompetens.  

Huvudkontoret ligger i Alvesta.

www.gmv.se


