
INSPIROWANY CODZIENNYM ŻYCIEM
CIBES C1 PURE - Dźwig kabinowy
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CIBES LIFT GROUP produkujemy urządzenia dźwigowe, dostosowane do konkretnych 

potrzeb. Nasze windy można stosować zarówno w miejscach publicznych, jak i prywatnych 

domach. Produkujemy sprawdzone, modułowe rozwiązania, które mają minimalny wpływ 

na konstrukcję twojego budynku.

CIBES C1 PURE to nasza najnowsza koncepcja dźwigu, oferująca jeszcze większy wybór 

opcji i materiałów wykończeniowych - wszystko po to, aby dźwig odpowiadał Twoim 

potrzebom i idealnie komponował się z budynkiem.
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DLA BUDYNKÓW PRYWATNYCH,  
KOMERCYJNYCH & PUBLICZNYCH 
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Cibes C1 Pure dostosowuje się do wystroju budynku, a 

nie odwrotnie. Duży wybór materiałów, kolorów i funkcji 

powoduje, że C1 Pure spełni Twoje oczekiwania.
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Cibes Pure to nasza najnowsza koncepcja dźwigu, która oferuje jeszcze większą swobodę  

w indywidualnej aranżacji. Dźwig można łatwo dostosować do każdego otoczenia za pomocą 

różnych elementów wyposażenia, wykończenia i gamy kolorów.

ZAPROJEKTOWANY,  
ABY PASOWAŁ IDEALNIE
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Cibes C1 Pure to świetne rozwiązanie trans-

portu pionowego, zajmujące mało miejsca. 

Modułowa koncepcja sprawia, że prace 

budowlane są ograniczone do minimum, a 

montaż jest szybki i łatwy.
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Ponadczasowa stylistyka C1 Pure pasuje wszędzie. Szeroki wybór kolorów, materiałów i  

wzorów kabin pozwala idealnie dostosować C1 Pure do aranżacji każdego budynku publicznego, 

komercyjnego lub prywatnej rezydencji.
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PODŁOGA
Standard - Altro Walkway – sklasyfikowana 
A+ w Zielonym Przewodniku, odporność na 

poślizg R10. Czarny winyl w 100% wolny 
od ftalanów.

ŚCIANY KABINY
Materiał dębowy nadal jest modny i 

zapewne będzie to trwało jeszcze jakiś 
czas. Dąb Nevada jest dostępny jako opcja 

dla ścian kabiny.

PODŁOGA
Cibes oferuje różnorodne opcje podłóg z 
wybranymi wzorami, takimi jak np. Forbo 
Surestep Material Black Seagrass 18572.

ŚCIANY KABINY
Jasne drewno sprawia, że pomieszczenie 
wygląda jaśniej, wyrafinowanie i w bardzo 

skandynawskim stylu.

PODŁOGA
Wszystkie podłogi zawierają materiały z 

recyklingu. Trwała i antypoślizgowa 
powierzchnia nadaje się do użytku w 

miejscach publicznych.

KASETA WEZWAŃ
Elegancka, dotykowa, przyjazna w 

użytkowaniu. Takie same przyciski są 
dostępne w panelu dyspozycji kabiny.
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Szkło dodaje lekkości i elegancji oraz wprowadza do pomieszczenia naturalne światło.

Szyb, drzwi i kabina Cibes C1 Pure są dostępne w szkle.
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PODNOSI  
WARTOŚĆ 
TWOJEGO  
DOMU
Cibes C1 Pure to idealny dźwig do twojego domu. 

Integruje się z otoczeniem, dodając urody, komfortu i 

wartości nieruchomości. Czyste linie i nowoczesny 

wygląd dźwigu pasują do wystroju każdego wnętrza.
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Cibes C1 Pure oferuje swobodę tworzenia indywidualnych projektów, idealnie dopasowanych do 

Twojego budynku. Wybierz różne odważne kolory i materiały, aby uzyskać piorunujący efekt i silny 

akcent w budynku lub skoncentruj się na jednolitej, jasnej kolorystyce, jeśli zależy ci na spójności 

i ponadczasowej stylistyce.
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PODŁOGA
Podłoga jest kluczowym elementem 

ogólnego wystroju dźwigu. W Cibes C1 
Pure można zrobić podłogę z płytek 

ceramicznych lub paneli laminowanych. 

ŚCIANY KABINY
Brushed Argent to laminat o wyglądzie stali 

nierdzewnej. To świetny wybór dla 
ponadczasowej stylistyki dźwigu.

PODŁOGA
Dąb rustykalny Forbo Surestep Wood 

18972 stanowi ładny kontrast dla oferowa-
nej przez nas palety kolorów kabin. Może 

być też połączony z dopasowanym wzorem 
drewna dębowego.

ŚCIANY KABINY
Laminat Black Wood to odważny i 

elegancki wybór, który doda tajemniczości 
i dramatyzmu każdemu pomieszczeniu.

PODŁOGA
Dodaj swój osobisty akcent. Dostarczamy 

kabinę bez wykładziny podłogowej a ty 
wybierasz sam podłogę, taką jaką chcesz. 

ŚCIANY KABINY
 Oyster Grey to jeden z naszych gładkich 
laminatów. Lekki i wyrafinowany odcień, 

który idealnie pasuje do większości wnętrz.
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OPCJE WYKOŃCZENIA CIBES C1 PURE 
Nasz szeroki wybór kolorów, materiałów i wyposażenia kabiny 

ułatwia stworzenie naprawdę wyjątkowej stylistyki dźwigu. 

Odkryj pełną gamę opcji projektowych na www.cibeslift.com.

WYRAŹ SWÓJ
UNIKALNY STYL
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C1 Pure oferuje swobodę zaprojektowania dźwigu 

Twoich marzeń. Szukasz inspiracji na początek? 

Odwiedź naszą stronę internetową i pobierz 

przewodnik „Colour Me Happy”.



16

POPRAW SWÓJ  
STYL ŻYCIA



Cibes offers you perfect home lift solutions. Our ready-made lift concept and compact footprint 

have minimal structural impact on your home.  Ed mo quisqui atus rerum res samusciatur reperit, 

conem et mosse dolorem aut voluptati doluptium ressit, 
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SZYBKA I ŁATWA  
INSTALACJA 
 
Montaż konwencjonalnego dźwigu zajmuje 

kilka tygodni i wymaga dużej ingerencji w 

strukturę budynku. Montaż Cibes C1 Pure 

trwa kilka dni i minimalnie wpływa na  

konstrukcję budynku.

Nasi certyfikowani dystrybutorzy przeszli 

szkolenia technicznie w zakresie montażu 

naszych dźwigów i ich serwisowania.
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Cibes C1 Pure spełnia europejskie normy  

bezpieczeństwa. Jest bardzo łatwym w obsłudze 

dźwigiem odpowiednim dla instytucji publicznych, 

takich jak: szkoły, biblioteki, muzea i ośrodki zdrowia. 

Jednym z wymogów tego rodzaju obiektów są  

mechaniczne przyciski z oznaczeniem Braille’a.

IDEALNE 
ROZWIĄZANIE
PROBLEMU  
DOSTĘPNOŚCI 
W BUDYNKACH 
PUBLICZNYCH
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PIĘKNY I 
INTELIGENTNY

Inteligentna koncepcja modułowa oraz system stero-

wania i unikalny napęd sprawiają, że Cibes C1 Pure 

można łatwo zintegrować z budynkiem i codziennym 

potrzebami jego użytkowników.

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź  

www.cibeslift.com. 
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KLASYCZNY PANEL DYSPOZYCJI - Klasyczny panel 

sterowania jest wyposażony w podświetlane przyciski 

przystanków, zgodne z europejską normą dostępności 

EN 81-70. Stalowy panel może być lakierowany na 300 

kolorów lub wykonany ze stali nierdzewnej, szczotko-

wanej.

DRZWI - Teleskopowe, przesuwne drzwi mogą być 

stalowe lub przeszklone. Drzwi mogą być malowane 

na 300 różnych kolorów. Drzwi stalowe mogą być 

dostarczane z klasą odporności ogniowej EI60 lub ze 

stali nierdzewnej.

KLASYCZNA KASETA WEZWAŃ - Standardowy 

przycisk jest wyposażony w podświetlenie, zgodnie z 

europejską normą dostępności EN 81-70. Sama kaseta 

wezwań jest dostępna w kolorze: białym, szarym lub 

czarnym. 

SUFIT Z OŚWIETLENIEM LED - Sufit z program-

owalnym, energooszczędnym oświetleniem LED jest 

dostępny w 300 różnych kolorach.
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DOTYKOWY PANEL DYSPOZYCJI*- Nowoczesna 

stylistyka tego eleganckiego panelu sterowania 

obejmuje dotykowe przyciski, które są przyjazne dla 

użytkownika i szybko reagujące, oraz zintegrowany 

piętrowskazywacz.

SUFIT Z DYFUZOREM LED - Sufit jest biały, matowy  

i ma programowalne, energooszczędne oświetlenie 

LED z dyfuzorem.

DOTYKOWE KASETY WEZWAŃ - Przyjazne dla 

użytkownika. Wyposażone w szybko reagujący przy-

cisk dotykowy oraz piętrowskazywacz.

 

LUSTRO - Lustro na pełną wysokość jest dostępne dla 

ściany naprzeciwko drzwi.

*Zalecamy stosowanie panelu dotykowego w obiektach o niskim 

zagrożeniu wandalizmem. 
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Wszystkie modele dźwigów Cibes posiadają znak CE i przechodzą szczegółowe testy i kontrole jakości przed opuszczeniem naszej fabryki. Nasze windy są certyfikowanymi produktami, które 
spełniają wymagania europejskiej dyrektywy maszynowej 2006/42/WE i odpowiednie części norm europejskich EN 81-41 i EN 81-70. Marka Cibes Lift jest własnością Cibes Lift Group AB. ©

Ściany: laminat biały standardo-
wy. Czarne profile. Panel 
sterujący: czarny. Sufit biały 
RAL9016 z oświetleniem LED.

Ściany: laminat Oyster grey, lustro. 
Profile z dopasowanym kolorem 
RAL1015. Czarny panel dotykowy. 
Sufit z lekkiego ekranu.

Ściany: szkło i laminat Magnolia. 
Czarne profile. Czarny, dotykowy 
panel sterujący. Sufit z lekkiego 
ekranu.

Ściany: laminat biały, drzwi białe. 
Profile dopasowane kolorem. 
Czarny, dotykowy panel sterujący. 
Sufit z lekkiego ekranu.

Ściany: laminat Brushed Argent, 
lustro. Panel sterujący RAL9006. 
Sufit RAL 9006 z oświetleniem 
LED.

Ściany: szkło, lustro i laminat Otter. 
Czarne profile. Czarny, dotykowy 
panel sterujący. Sufit z lekkiego 
ekranu.

Ściany: szkło, lustro i laminat 
Polar Aland Pine. Czarne profile. 
Czarny, dotykowy panel sterujący. 
Sufit z lekkiego ekranu.

Ściany: szkło, drzwi przeszklone, 
laminat Fontana. Czarne profile. 
Czarny, dotykowy panel sterujący. 
Sufit z lekkiego ekranu.

Ściany: laminat Folkstone. Profile 
RAL830. Białe drzwi. Panel sterujący: 
stal nierdzewna. Sufit: RAL830 z 
oświetleniem LED.

Ściany: szkło, szkło i laminat Terril. 
Czarne profile. Czarny, dotykowy 
panel sterujący. Sufit z lekkiego 
ekranu.

Ściany: szkło, lustro i laminat Nevada 
Oak. Czarne profile. Czarny, 
dotykowy panel sterujący. Sufit z 
lekkiego ekranu. Podłoga: Rustic Oak.

Ściany: szkło, drzwi przeszklone, 
laminat Brushed Argent. Czarne 
profile. Panel sterujący ze stali 
nierdzewnej. Sufit z lekkiego ekranu.

Ściany: laminat Folkstone. Profile 
czarne. Czarny panel sterujący. 
Sufit z białym oświetleniem LED.

Ściany: szkło, lustro i laminat Just 
Rose. Profile i panel sterujący 
dopasowane kolorystycznie 
RAL490. Sufit z lekkiego ekranu.

Ściany: szkło, lustro i laminat 
Black Wood. Czarne profile. 
Czarny, dotykowy panel sterujący. 
Sufit z lekkiego ekranu.

Ściany: laminat Brushed Argent. 
Czarne profile. Czarny, dotykowy 
panel sterujący. Sufit z lekkiego 
ekranu.
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Fontana
F1850

Folkstone
F7927

Magnolia  
F1534

Pure White 
Standard

Oyster Grey  
F7929

Brushed Argent 
M5311

Otter  
F3202

Terril  
F2297

Just rose  
F8858

Arctic Blue  
F5493

Polar Aland Pine 
H3433 ST22

Nevada Oak  
F8588

Black Wood
U999 ST12

Surestep  
Grey Seagrass 18562

Safestep  
Aqua Taupe 180232

Surestep  
Original Umber 171262

Surestep  
Pepper 171562

Surestep   
Quartz Stone 17512

Surestep - Wood  
Rustic Oak 18972

Surestep  
Star Snow 178082

Altro Contrax 
Nearly Black

Surestep  
Black Seagrass 18572

Surestep - Wood  
Natural Oak 18942

Light Fume Brown Light Fume Grey Dark Fume BrownArctic Snow Polar White

LAMINAT NA ŚCIANY KABINY

ZAPROJEKTUJ SWÓJ DŹWIG

OPCJE PODŁOGI

Aby uzyskać więcej informacji o produkcie oraz jego wyposażeniu, skontaktuj się z Cibes Lift Group AB. Niniejsza informacja o produkcie jest ogólna i zastrzegamy sobie
prawo do zmiany projektu i specyfikacji produktu. Mogą wystąpić niewielkie odchylenia w reprodukcji kolorów. © Cibes Lift Group AB.

SZKŁO W PANELACH SZYBU

Odkryj naszą, szeroką gamę kolorów, wykończenia i podłóg. Aby uzyskać więcej informacji odwiedź naszą stronę internetową www.cibeslift.com.

Bezbarwne
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Od 1947 roku, czyli od momentu powstania, Cibes Lift Group jest wiodącym na  

świecie producentem dźwigów w konstrukcji modułowej. Wysoka jakość, szwedzka myśl  

techniczna i znane na świecie skandynawskie wzornictwo to tajemnica naszego sukcesu. 

Wszystkie dźwigi są produkowane w naszej fabryce w Szwecji i sprzedawane w  

50 krajach za pośrednictwem 200 dystrybutorów.

CIBES LIFT GROUP
DLA OGÓLNEGO DOBRA
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www.cibeslift.com   info@cibeslift.com


