Total Elevator Interior Solution
Specialister på hissinredningar & hisskorgar
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Välkommen till TEISAB
TEISAB är specialiserade på hissinredningar och hisskorgar. Allt från enklare budgetlösningar
till inredningar med exklusiva design- och materialval. Har du särskilda krav på funktion,
utförande eller estetik? Vi samarbetar med arkitekter och hissentreprenörer och kan tillverka
vad du än ser framför dig, inom egna verkstadsväggar. Välkommen!
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Hissen – det första mötet
Entrén och hissen ger dig det första intrycket. Rummet som tar oss upp och ner måste därför
leva med funktion och estetik i en skön symbios. Därför är det också extra viktigt att hitta rätt
dörrfront och hisskorg – oavsett om hissen ska användas som laståsna eller vara ett första möte
i en elegant entré.
Visste du att hisskorg och dörromfattning bara står för ca 10 procent av den totala hisskostnaden?
Kostnaden för hissens insida är alltså marginell. Att lägga lite extra kraft och energi på en estetiskt
tilltalande interiör kan därför ha sina poänger.
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Hissar för allas rörelsefrihet
Ska hisskorgen tåla stötar, tunga transporter
eller särskilda hygienkrav? Vi tillverkar och levererar hisskorgar även för industrier, vårdmiljöer
och lagerbyggnader. Om hissen ska användas
för varutransporter behöver den kunna tvättas
med högtryck och vara extra slittålig. Rostfritt
stål är ett starkt material om väggen måste
klara lite extra.
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Rätt materialval kan kombineras med extra
tåliga avbärare och handledare i rostfritt stål.
Golv för speciella behov kan också behövas
om hissen finns i sjukhusmiljö och ska klara
tunga trucklaster, hygienkrav eller krav på anti
statiska golv som inte stör känslig elektronisk
utrustning.

Renovera om du kan
Visste du att tusentals svenska hissar kommer
att renoveras och anpassas under de kommande
åren? Det är Arbetsmiljöverkets och Boverkets
föreskrifter som ställer nya krav på att en korgdörr ska installeras om det görs förändringar i
styrsystem, maskineri eller korginredning.

Men det är inte alltid som hela hisskorgen
måste bytas ut. Ibland kan det räcka med
att förnya väggar, tak eller golv för att lyfta
interiören till nya nivåer. Vårt mål är att jobba
hållbart och bevara så mycket som möjligt av
den befintliga tekniken.

Korgbyte är oftast den mest ekonomiska
lösningen. Hos oss på TEISAB kan du få en
färdig budgetlösning för standardhissen. Våra
lättviktskorgar har stomme i trä eller stål vilket
gör det smidigt att byta ut hisskorgen, utan att
den blir tyngre. På så sätt behövs inga nya, kost
samma tekniska komponenter.

Ska du renovera en skramlig, charmig sekelskifteshiss? Vi hjälper dig lika gärna med att
renovera dessa antikviteter med kunnande
och hantverksmässigt handlag.
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Entrén till hissen lika viktig
Hur ser fastigheten ut och när byggdes den?
Följ upp husets arkitektur och karaktär med
specialanpassade dörrfronter, dörrkarmar och
omfattningar. Att låta utsidan vara i harmoni
med fastigheten höjer värdet men förstärker
också det estetiska intrycket. Vi samarbetar
gärna med fastighetsägare, arkitekter och
installatörer för att uppfylla kraven på funktion
och design.
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Hissens entré är viktig också ur en säkerhetsmässig synvinkel. Vi har kompletta system för
nyinstallation eller renovering av dörrkarmar
och omfattningar.
Anpassa till fastighetens karaktär:
• Dörrombyggnadspaket
• Dörrblad och dörrkarmar
• Omfattning av stannplan
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Funktion och estetik i symbios
Estetik och funktionalitet är grundstommen i
alla hisskorgsprojekt. Vi kombinerar den senaste
spjutspetsteknologin med stor erfarenhet från
samarbete med konstruktörer och arkitekter för
att skapa tidstypiska och slitstarka hisskorgar.
Trä, sten, metall och glas är exempel på materialval som vi gärna förespråkar och har erfarenhet av.
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Givetvis tar vi hänsyn till frågor kopplade till
funktionalitet som till exempel hållfasthet,
önskad livslängd, energieffektivitet och hygienkrav. Självklart ligger också fokus på att uppfylla
vad regelverket säger samt hitta ekonomiskt
attraktiva lösningar.

Vilken hisskorg passar din fastighet?
Vi erbjuder lösningar på tre nivåer: Level 1 – standard, Level 2 – lite extra, Level 3 – påkostade med individuella
val och anpassningar. Vår designguide är en stor hjälp för dina val.

Designguide Level 1
Är det priset som avgör?
Vi erbjuder kostnadseffektiva
lösningar för dig som vill renovera
eller bygga om din gamla hisskorg
eller satsa på en helt ny.

Teisab level l – Hiss 1

Teisab level l – Hiss 2

Väggar

F0190

Väggar

F2010

Golv

lq 383

Golv

Zero 5702

Tak

Vitt

Tak

Vitt

Belysning

Md 99 ledspottar

Belysning

Teisab ledplafond

Sockel

Rostfri, 100 mm, infälld

Sockel

Rostfri, 100 mm, infälld

Handledare

Rostfri, rak

Handledare

Rostfri, rak

Spegel

600x800 mm, säkerhetsfolierad

Spegel

600x800 mm, säkerhetsfolierad

Teisab level l – Hiss 3

Teisab level l – Hiss 4

Teisab level l – Hiss 5

Väggar

F6945 Fond (bv) F2010 sidor

Väggar

F7853

Väggar

F 7921

Golv

lq 384

Golv

Zero 5723

Golv

Zero 5724

Tak

Vitt

Tak

Vitt

Tak

Vitt

Belysning

Md 99 ledspottar

Belysning

Teisab ledplafond

Belysning

Md 99 ledspottar

Sockel

Rostfri, 100 mm, infälld

Sockel

100 mm, infälld

Sockel

Rostfri, 100 mm, infälld

Handledare

Rostfri, rak

Handledare

Rostfri, rak

Handledare

Rostfri rak

Spegel

600x800 mm, säkerhetsfolierad

Spegel

600x800 mm, säkerhetsfolierad

Spegel

600x800 mm, säkerhetsfolierad
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Designguide Level 2
Vill du ha något utöver budgetlösningen till din bostadsfastighet? Vi erbjuder olika typer av hisskorgar
och inredningslösningar. Välj bland flera designer och färger.

Teisab level ll – Hiss 1

Teisab level ll – Hiss 2

Teisab level ll – Hiss 3

Väggar

F7927 Fond (bv) F2010 Sidor

Väggar

3091 Ar Plus (blankvit)

Väggar

F5374N liggande med lister

Golv

Amtico stria rock

Golv

Amtico Volkanic

Golv

Zero 5724

Tak

Vitt

Tak

Rostfritt

Tak

Rostfritt

Belysning

Ledspot, 200 mm

Belysning

Rostfritt ljustak, ledbelysning

Belysning

Md 99 (Rf-look) i nersänk, rostfritt tak

Sockel

Rostfri, 100 mm, infälld

Sockel

Rostfri 100 mm, infälld

Sockel

Rostfri, 100 mm, infälld

Handledare

Rostfri, insvängda ändavslut

Handledare

Rostfri, insvängda ändavslut

Handledare

Rostfri, insvängda ändavslut

Spegel

900x 1050 mm, säkerhetsfolierad

Spegel

900x 1050 mm, säkerhetsfolierad

Spegel

900x 1050 mm, säkerhetsfolierad

Avbärare

Rostfria halvrör, 2 rader, 3 sidor

Avbärare

Rostfria halvrör, 2 rader, 3 sidor

Avbärare

Rostfria, 20x60 mm, dold infästning,
2 rader, 3 sidor

Teisab level ll – Hiss 4

Teisab level ll – Hiss 5

Väggar

F7853

Väggar

0193

Golv

Norament, grå, 5-kronors gummimatta

Golv

Micron G Stengolv

Tak

Vitt

Tak

Vitt

Belysning

Indirekt led

Belysning

Ledspot, 200 mm

Sockel

Rostfri, 1000 mm, infälld

Sockel

100 mm, infälld

Handledare

Ek med rostfritt ändavslut

Handledare

Rostfri, 3 sidor sammanh. med ändavslut

Spegel

900x1050 mm, säkerhetsfolierad

Spegel

900 x 1050 mm, säkerhetsfolierad

Avbärare

Ek, 20x60 mm, 2 rader, 3 sidor

Fällsits

Ek
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Designguide Level 3
Söker du påkostade hisskorgslösningar för bostadshus, hotell eller offentliga miljöer? På denna nivå finns stora
möjligheter att få individuella anpassningar av golv, väggar, belysning, speglar och handledare.

Teisab level lll – Hiss 1

Teisab level lll – Hiss 2

Teisab level lll – Hiss 3

Väggar

F6945 Fond (bv) F0193 Sidor

Väggar

F5147 Liggande (lister)

Väggar

F4177 liggande (lister)

Golv

Micron G stengolv

Golv

Amtico Stria Rock

Golv

Marmoleum Real 3048

Tak

Rostfritt

Tak

Rostfritt

Tak

Rostfritt ljustak

Belysning

Led ljustak

Belysning

Led ljustak med sidoljus

Belysning

Led ljustak med sidoljus

Sockel

Rostfri, 300 mm, infälld

Sockel

Rostfri, 100 mm, infälld

Sockel

Rostfri, 100 mm infälld

Handledare

Rostfri, 3 sidor sammanh. med ändavslut

Handledare

Rostfri, med ändavslut

Handledare

2 sidor, sammanhängande med ändavslut

Spegel

900x 1050 mm, säkerhetsfolierad

Spegel

900x 1050 mm, säkerhetsfolierad

Spegel

Fullbredd, infälld, säkerhetsfolierad

Avbärare

Rostfri halvrör, 3 rader, 2 sidor

Avbärare

Rostfria halvrör, 2 rader, 2 sidor

Runda hörn

Rostfritt

Runda hörn

Rostfritt

Fällsits

Plattan svart

Fällsits

Plattan svart, sidovägg bak

Teisab level lll – Hiss 4

Teisab level lll – Hiss 5

Teisab level lll – Hiss 6

Väggar

3091 Ar Plus (blankvitt) liggande (lister)

Väggar

6945 Fond (bv) 4177 (sidor) liggande

Golv

Micron DG stengolv

Väggar

F 5374 N liggande

Golv

Vit Carrara marmor

Tak

Nersänkt blankvitt

Golv

Micron N stengolv

Tak

Vitt

Belysning

Md 99 ledspottar

Tak

Rostfritt, nersänkt

Belysning

Ledspottar, 200 mm

Sockel

Rostfri, 100 mm, infälld

Belysning

Ledljustak med sidobelysning

Sockel

Rostfri, 100 mm infälld

Handledare

3 sidor, sammanhängande med ändavslut

Sockel

Rostfri, 100 mm

Handledare

Ek, 3 sidor sammanh. rostfria ändavslut

Spegel

900x 1050 mm, säkerhetsfolierad

Handledare

Rostfri, 3 sidor, sammanhängande

Spegel

900x1050 mm, infälld, säkerhetsfolierad

Avbärare

Rostfria halvrör, 3 rader, 3 sidor

Spegel

900x1050 mm, säkerhetsfolierad

Avbärare

Ek, halvstav, 3 rader, 3 sidor

Avbärare

Rostfritt halvrör, 3 rader, 3 sidor
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Laminat för hisskorgens vägg
För hisskorgens väggar rekommenderar vi laminat. Materialet har många fördelar och är möjligt
att variera på flera sätt. I vår baskollektion hittar du både klassiska färger och den senaste designen.
Laminat kan dessutom efterlikna tunga, exklusiva material som rostfritt stål och träfanér, med
struktur och mönster på plats.
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Väggar Laminat

Sombre Walnut - F5147

Cottage Oak - F6052

Elegant Oak - F5374

Bio Oak - F7603

Finn Beech - F0190

Birch - F7921

White Ash - F8841

Virrvarr black - F6945

Xenon - F0193

Crystal White - F3091

SP - F4177

Malibu - F2010

Folkestone - F7927

Oceano - F1997

Ocean Grey - F7853

Fördelarna är många!

Starkt och slittåligt • Lång livslängd
Enkelt att rengöra • Variation i utseende
Låga underhållskostnader

Paprika - F2005

Sol - F3209
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Hisskorgens golv
I en hisskorg är golvet viktigt. Det ska vara slitstarkt, lättstädat och anpassat för ändamålet.
Kanske måste det tåla slitage av tunga transporter eller grusiga skor. Eller motsvara fastigheters
trapphus som har elegant och exklusiv karaktär.
Tänk på att golvytan i en hiss är liten. Därför blir inte heller merkostnaden oöverstiglig genom
att välja det något dyrare golvet med mönsterläggning. Golvmattor är slitstarka men ännu längre
livslängd får du genom att välja stenimitation eller ett äkta stengolv.
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Golv - sten

Kalksten Jämtland Grå

Kalksten Jämtland Röd

Kalksten Öland Grå

Marmor Bianco Carrara CD

Marmor Brannlyckan

Marmor Nero Marquina

Kålmårdsmarmor

Bianco Carrara

Kalksten Öland Röd

Golv - mattor

NOP - 0170

NOP - 0007

NOP - 0214

NOP - 0319

NOP - 0716

NOP - 0733

NOP - 0749

NOP - 0882

NOP - 0884

NOP - 0890

NOP - 2074

NOP - 2079

NOP - 2685

NOP - 0866

NOP - 0846
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Golv - mattor
Upofloor

Pearl 5701

Cape Cod 5702

Pewter 5703

5704

Graphite 5705

Midnight 5706

Worn Concrete

Wave Slate Black

Amtico

Stria Volcanic
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Tarkett

Forbo

Granit Black 0384

Mist Grey

Eternity

Granit Dark Grey 0383

Volcanic Ash

Highland Black

Granit Grey Brown 0420

Safestep Slate Grey

Surestep Slate Grey

Belysning
Belysningen kan dra mer energi än vad själva driften gör i många äldre hissar. Belysningens
utformning påverkar också hisskorgens karaktär. LED-lampor har mycket lång livslängd och är
en investering som betalar sig på kort tid. Närvarosensorer minskar elförbrukningen ytterligare.
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Belysning Plafonder

!

Mona LED, 310x94 mm – Vit

Mona LED, 310x94 mm – Aluminium

Mona LED, 310x94 mm – Mässing

Sonet LED, 300x100 mm

Teisab LED (ersätter T5-belysning i befintlig korg) – Rostfri/Vit/Mässing

Capri LED, 395x155 mm

Belysning Spotlights

Nödljus PUCK MD45 – Aluminium

Nödljus PUCK MD45 – Vit

Nödljus PUCK MD45 med vit krage

MD LED 99 Rf-look – Silver

MD LED 99 Rf-look – Satin

MD LED 99 Rf-look – Vit

Malmbergs planförsänkt – Vit

LED 200 mm
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Fällsitsar, avbärare
& handledare
Vi har många idéer och ett stort utbud av fällsitsar, avbärare
och handledare. Vilket material och utseende kan du i stort
sett bestämma själv.

Fällsitsar
Fällsitsar visas nedan med aluminiuminfästning,
standardstorlek c/c 300. Yta ’natur’.
Alla fällsitsar finns också med svart infästning
och storlek c/c 400.
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Plattan - Lackerad bok
Alu. beslag strl. c/c 300
Art. 30449

Plattan - Lackerad björk
Alu. beslag strl. c/c 300
Art. 30459

Plattan - Oljad ek
Alu. beslag strl. c/c 300
Art. 30460

Rutan - Lackerad bok/björk
Alu. beslag strl. c/c 300
Art. 30462

Rutan - Oljad ek
Alu. beslag strl. c/c 300
Art. 30463

Ribbansits sett från sidan

Ribban - Lackerad bok
Alu. beslag strl. c/c 300
Art. 30464

Ribban - Lackerad björk
Alu. beslag strl. c/c 300
Art. 30465

Ribban - Oljad ek
Alu. beslag strl. c/c 300
Art. 30466

Avbärare

Bok falsat avslut

Bok halvrund

Ek 60x20

Rostfri 60x20

Mässing 60x20

Halvrund Mässing

Halvrund Rostfri
Halvrund Mirror
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Handledare

Rostfri, dold infästning

Rostfri, ändavslut insvängd

Handledare mässing

Rostfri, rak

Ändavslut, rostfri

Skinnlindad

Ändavslut, svart

Smides, ask

Svart, ask

Svart

Ändavslut, svart

Valnöt

Ändavslut, insvängd
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Ändavslut, svart

Ändavslut, rak

Hisskorgar med det lilla extra
Det är detaljerna som gör det. Välj det lilla
extra till hisskorgen för att lyfta fastighetens
karaktär. Ett vackert stengolv, väggar med trä
fanér, läderklädda handledare eller fasettslipade
speglar höjer både värdet på fastigheten och
totalupplevelsen i hissen.

Vill du ha fanérväggar? Välj vad som passar bäst
för ändamål och karaktär i hisskorgen. Vi anpassar
materialet för att skapa just den yta och slitstyrka
du vill ha. Vill du ha ett eget mönster eller en
logotype inlagd i golv eller vägg?

Grafisk produktion: Penny Lane Communication

Kontakt
TRÄVERKSTAD OCH KONTOR
Grönvikens industriområde hus A,
755 94 Uppsala
Tel. verkstad: 018 367250 • Tel. kontor: 018 367252
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www.teisab.se
PLÅTVERKSTAD
Ärentuna Nyby 20
743 91 Storvreta
Tel: 018 367253

