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HEISLØSNINGER
FOR ALLE TYPER 
BYGG
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En løfteplattform ser ut som en heis og brukes som en heis. Den største 
forskjellen er  prisen. Våre løfteplattformer passer i både private hjem og  
i alle typer offentlige/private bygninger. 

OM OSS I TK HOME 
SOLUTIONS
TK Home Solutions er tidligere kjent som thyssenkrupp . Vi har gått ut av thyssenkrupp-konsernet og fått et 
nytt navn og et nytt utseende, men vi har de samme folkene og de samme robuste og trygge produktene. 

Vi er et globalt konsern med over 50 000 ansatte fordelt på over 100 land. I Norge har vi levert produkter i 
snart 30 år og vi har et godt samarbeid med stat og kommune. Vi er førstevalget hos mange entreprenører 
og arkitekter, og i tillegg leverer vi svært gode løsninger til privatmarkedet. 

Vi leverer løsninger som sørger for at alle mennesker kan bevege seg fritt i samfunnet og som ivaretar den 
universelle utformingen. Produktene kan benyttes både utendørs og innendørs. Vi har seteheiser, hjemme-
heiser, rullestolheiser og lavløftere for løft på de mindre nivåforskjellene. 

Alle våre løsninger er i henhold til norsk standard og infrir alle sikkerhetskrav.
(CE-Godkjent, NS-EN 81-40/41, SIL 3 SERTIFISERING) 

Alle våre løfteplattformer har plass til en rullestol

Les om våre seteheiser
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Når du som privatperson bygger eget hus eller oppgraderer eksisterende bolig, tenker du kanskje 

at du skal bo der resten av livet, etablere deg, få barn og barnebarn. Planen er jo ikke å flytte 

når man blir eldre fordi trappene har blitt et hinder? Planen er jo aldri at man må selge fordi man 

har blitt utsatt for en ulykke eller sykdom? Med en hjemmeheis investerer du i din egen fremtid, 

sparer deg for tunge løft av varer og f.eks barnevogn, forenkler daglige gjøremål, får større frihet 

og sikrer at alle generasjoner kan benytte boligen gjennom et langt livsløp. 

EN INVESTERING FOR LIVET

Du tror kanskje at du ikke har plass til en 
hjemmeheis? 
Vi har flere modeller som passer like godt inn 
i små rekkehus som i store villaer og nyere 
funkishus. 
Har du plass til et kott, har du også plass til en 
hjemmeheis.

En hjemmeheis er ofte en rimeligere løsning enn det man tror, og det uten at det går på bekostning 
av kvalitet, utseende og sikkerhet. Hjemmeheisene krever ingen eller svært få endringer på selve 
bygget, og dette betyr at det også er enkelt å montere en heisløsning i en eksisterende bolig uten at 
det tilfaller store kostnader grunnet ombygginger. De krever liten plass og eget rom til maskinskap 
er ikke nødvendig*. Våre løfteplattformer leveres med energieffektivitet i klasse A, drives av vanlig 
strømtilførsel og forbruket kan sammenlignes med andre husholdningsapparater.  

RIMELIGERE ENN EN STANDARD HEIS

Det er ingen tvil om at det å installere en privatheis vil øke boligens standard, forbedre komforten og 
gjøre den mer ettertraktet. Boligens verdi vil derfor stige betydelig etter en installasjon. 

Det koster faktisk ganske mye å flytte, både i tid og penger og ikke minst følelsesmessig. I noen 
tilfeller er det faktisk dyrere å flytte enn å installere en hjemmeheis. Med en av våre løsninger kan du 
enkelt gjøre hjemmet ditt om til en bolig hvor du kan leve resten av livet. 
En hjemmeheis er et svært godt alternativ til “alt på ett plan” 

* H200 med hydraulisk drift må ha eget hydraulikkskap som kan kreve noe plass. 
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VÅR EKSKLUSIVE H-SERIE
Vår H-serie har tre forskjellige typer drivsystemer. H100, vår mest plassbesparende heisløsning i H-serien 
drives med skruedrift. H200, vår mestselgende løsning har hydrualikkdrift. H300, premiumutgaven av 
våre heisløsninger drives med elektrisk beltedrift.  
Med H-serien kan man finne de løsningene som passer best og man kan velge blant utallige utforminger.

H100
H100 er en alt-i-ett heisløsning som drives med skruedrift. H100 kommer i to varianter;
H100 Compact og H100 Mobility. 
 
H100 Compact er en kompakt løsning. Denne heisløsningen passer godt på trange steder, er robust og 
har et flott design. Den kommer i flere størrelser og kan tilpasses med eget design som f.eks glassvegger, 
alle RAL-farger og forskjellige typer materialer. 

H100 Mobility er en allsidig variant. Den har flere størrelser opp til 1400mm x 1100 mm og er produsert for 
å håndtere tøffe omgivelser med mye trafikk. 

SPAR PLASS

ENKEL OG RASK INSTALLASJON

KOMFORTABEL, TRYGG  OG 
KOSTNADSEFFEKTIV LØSNING

H100 har kontrollpanel som er plassert på maskinsiden av plattformen. Det har 
destinasjonsknapper, nødstopp og alarmknapp. Vi installerer en GSM-alarm. 
Som opsjon kan vi levere nøkkelvrider og fargedisplay som viser hvilken etasje 
man er i, samt en talevarsler. 

31 2

Bakgrunnsbelyst kontrollpanel med mykt LED-lys, LED-stripebelysning øverst på vertikal vegg, 
håndløper.

Tak støttet av vertikale stendere koblet til gulv, belysning med tre LED-spotter, håndløper.

Stålsjakt med polyuretanfyllingspaneler eller glass. 
Strukturen og platene kan males i alle RAL-farger (standardversjon RAL 9010) Glasspanelene er 
tilgjengelige som transparente, sotet, frostet og semi-reflekterende.

1

2

3

Kommer i 3 størrelser

Har fullhøydepaneler

Maks løftekapasitet er 400 kg

230V 1-fas
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H200

H200, privatbolig i Drammen

SCAN MEG OG BYGG 
DIN EGEN HEIS!

H200 har hydraulikkdrift og er en av våre mest allsidige løsninger. Her kan man velge fra flere størrelser og 
designutvalget er enormt, alt fra den mest minimalistiske og enkle stilen til en fullt utstyrt kabin med egne 
materialvalg og farger.  Denne løfteplattformen er produsert for å kunne tilby komfort og ytelse i både private 
hjem og i offentlige bygninger. Med H200 kan man velge å ha påholden knapp som er standard på  
løfteplattformer eller man kan velge en “one touch” knapp som er standard i vanlige heiser.

1

2

3

4

5

Velg den perfekte finishen fra alle verdens 
RAL-farger

Velg mellom 3 typer LED-belysninger

Kabinen leveres som standard i stål og kan 
designes i flere forskjellige utførelser

H200 har et bredt utvalg av gulvtyper

Kontrollpanelet kan leveres med 
eksklusive knapper, talekommando og 
mykt baklys

1

3 4

5

ALLE LØFTEPLATTFORMER I H-SERIEN HAR EGEN NØDSENK INNE 
I KABINEN. DETTE BETYR AT DU ALLTID KOMMER DEG NED TIL 
NÆRMESTE ETASJE VED EN EVENTUELL STRØMSTANS, UTEN Å 
MÅTTE RINGE ETTER HJELP UTENFRA.

2
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Velg kabin med foldedør, teleskopdør eller svingdør

H200 kommer i mer enn 200 planløsninger 

Maksvekt avhenger av størrelse på plattformen
 
230V 1 fas

1 2 3 4

H200 har forhåndsdefinerte oppsett, men kan tilpasses til den 
minste detalj. Man kan velge 4 forskjellige kabintyper: med 
tak, kabin uten dører, kabin med foldedører og kabin med  
teleskopdører.

Kabinen med teleskopdører er en lukket kabin som er 
beskyttet av en fotocelle eller man kan velge en fotocelle-list i 
fullhøyde. Dørene kan også være panoramiske med  
sideglidning i 2 eller 3 paneler eller med sentral åpning i 4  
paneler. Tilgjengelig med laminerte vegger, RAL-farget eller 
rustfritt stål.

Kabin uten dører kan leveres med klassiske slagdører og med 
en eller to ankomster i samme etasje. Tilgjengelig med  
laminerte vegger, RAL-farget eller rustfritt stål.

Kabinen med foldedører er en lukket kabin som er utstyrt med 
automatiske foldedører kombinert med klassiske slagdører på 
repos. Dørene kan leveres RAL-farget eller i rustfritt stål. De 
kan også velges med glass/panoramautsikt.

1

2

3

4

KOMFORT
STILLE I DRIFT OG MED MYK 
START OG STOPP

INNOVASJON
FULL FLEKSIBILITET TAKKET 
VÆRE DEN HYDRAULISKE 
TEKNOLOGIEN

SIKKERHET
SIKKERHET HAR VÅR HØYESTE 
FOKUS OG VI HAR FLERE SIL 3 
SERTIFISERINGER. 
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STILLE
ELEKTRISK BELTEDRIFT MED MOTVEKTER, INGEN 
VIBRASJONER, BEHAGELIG OG TILNÆRMET LYDLØS

DESIGN
UTALLIGE KONFIGURASJONER, KOMBINASJONER, 
MATERIALER OG FARGER. MULIGHET FOR PANORAMA 

SKYVEDØRER MED TO INNGANGER I HVER ETASJE

TEKNOLOGI
SIL3-SERTIFISERT, SOM BETYR DEN HØYESTE 
SIKKERHETSSTANDAREN I KATEGORIEN. 

H300

H300 er den mest eksklusive heisløsningen i H-serien. Den er svært energieffektiv, tilnærmet lydløs og man 
får en kombinasjon av komfort, luksus og teknisk suverenitet. H300 har beltedrift med motvekter, kan løfte 
opptil 18 meter og har en maksvekt på 400 kg. Man kan velge å ha påholden knapp som er standard på 
løfteplattformer eller man kan velge en “one touch” knapp som er standard i vanlige heiser. Det er nødsenk 
inne i heiskabinen, noe som betyr at man kommer seg ned til nærmeste etasje om strømmen skulle falle ut. 
At funksjonen er tilgjengelig inne i kabinen betyr at man ikke trenger hjelp utenfra om man må benytte  
nødsenk. H300 er vår mest eksklusive løsning og her får du virkelig eleganse. Denne løsningen gir deg uante 
muligheter når det kommer til design.  
H300 har også en Elegance-pakke, denne løsningen gir deg flere ferdigstilte designopsjoner.

5

2

6

31

4

1 Velg farger fra hele RAL-spekteret slik at det matcher omgivelsene

2 I standardkabinen er det 3 LED-lamper i taket. LED-lys er energieffektivt og 
gir en lun atmosfære

3 Høykvalitets stålsjakt for maksimal styrke, kabin og vegger i glass for 
panoramautsikt  (Kan også leveres til betongsjakt)

4 Elegant “one touch” bakgrunnsbelyst sentralkonsoll

5 Velg materialer på gulv etter eget ønske

6 Alt glass er herdet for å forhindre hærverk
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H300 kan leveres i mange plattformstørrelser og med doble innganger i hver etasje. Mulighetene 
for tilpasning er store og størrelsene kan tilpasses de aller fleste bygg. Kabinene kan leveres med 
teleskopiske skyvedører med 2, 3 eller 4 paneler slik at man sparer plass eller for eksempel med 
foldedører i panoramaversjon til alle plattformløsninger. 

UTALLIGE KOMBINASJONER

Bildet viser kabin med foldedør og slagdør i eksisterende sjakt

Bildet viser kabin med teleskopdør med 2 paneler i eksisterende betongsjakt B
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DESIGNMULIGHETER H-SERIEN
Gulvbelegg

!Velg eget  
materiale 

til
gulvdekken

Grå vinyl Sand vinyl Hvit vinyl

VELG FRA ALLE RALFARGER
TIL VEGGEN BAK KONTROLLPANELET 
ELLER PÅ KABINVEGGENE

Skyvedører Svingdører

Blendet dør* Panoramadør     Blendet dør* Panoramadør      Panoramadør H100

Dørhåndtak

Tekno Moderne

Forslag til overflatebehandling

A4 standard (Som RAL9010) A1 (Som RAL9003) A13 (Som RAL1013 B13 (Som RAL5024)

G1 (Som RAL1015) N1 (Som RAL7035) PPS-metallik(Som RAL 9022) PPS1 (Som RAL7035)

PPS11 (Som RAL2013) PPS10 (Som RAL9003) Ripesikkert rustfritt stål med 
lin-effekt

Rustfritt stål

VELG AUTOMATISK ÅPNING OG 
LUKKING PÅ SVINGDØRER

Kan leveres med sammenleggbart sete i plexiglass med 
braketter i krom (300mmx420mm) Kan holde 100kg.

Klappsete

Håndlister

Håndlistene er tilgjengelig i sort,rustfritt stål eller gullfarge.

* Leveres også som branndører om ønskelig
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H200 & H300 KABIN ELEGANCE  

Mørkt tre
4303

RAL9003

RAL6011

RAL7035

RAL5024

RAL7012

RALSateng

RAL7021

RALspeilblank

RAL1019

RALgull

RAL3003

Tx 3318

Gull Speilblankt

Lyst tre 
4367

Cr 3331Tx 4485

Lyst tre
4515

Cr 546

Lyst tre
4533

Cr 868

Varmt tre
4511

Cr 585 Satin

RAL-farger 

Farger og materialer på kabinveggene

Vegg bak kontrollpanel
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Svart leveres som standard Gull Sølv/Speilblank

3 4

1 2

1 OPAL STANDARD 
Opal gir en klar LED-belysning

2 LYSLIST
Tak med “to etasjer” som gir en diskrè og innbydende LED-belysning

3 FULLMÅNE
Sirkelformet LED-lys for et særegent design

4 STJERNEHIMMEL 
LED stjernehimmel som gir et originalt uttrykk

Hvit vinyl

Svart sten

Sand vinyl

Teppe hvit

Grå vinyl

Teppe sand

Hvit sten

Teppe grå

Sand sten Grå sten

Farger og materialer på gulv

Paneler

H200 & H300 ELEGANCE 

I-button er en elektronisk nøkkel som kan forhåndsprogrammes til å stoppe i de 
etasjer man skal ha tilgang til. Dette passer fint i kontorer med flere etasjer, sameier 
og boligerkomplekser som har inngang direkte til selve leilighetene. Det er også 
svært hygiensk med et kontrollpanel som ikke trenger å berøres. 

Takbelysning
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ILS05K tatt i bruk på et 
tannlegekontor, Løren

ILS 05K kombinerer god pris med høy kvalitet.

Det er viktig å kunne bevege seg fritt mellom etasjer og dette gjelder uansett hvor man befinner seg; 
private hjem, kontorbygg, butikker eller utdanningsbygg. Løfteplattformen ILS 05K er en trygg, lekker og 
robust løsning som kan tilpasses de aller fleste bygg. Den har et stilrent design og kan skreddersys etter 
ønsker og behov. ILS kan leveres med glass, speil, børstet stål eller med egne fargevalg. 

HEISLØSNINGEN ILS

ILS passer for alle typer bygg og er svært populær i privatboliger, 
kontorer, blokker, helseinstitusjoner, sameier og skolebygg.

Løfteplattformen er svært fleksibel og har en maks løftekapasitet på 500kg. ILS 05K er kompakt 
og solid og passer godt på steder hvor plassen er begrenset. Du kan velge mellom 30 ulike 
plattformstørrelser hvor den største er 1600mm, noe som gjør at ILS 05K er godt egnet for barnevogner 
og rullestoler. Man trenger en gulvutsparing på kun 50mm og løftehøyden er inntil 13 meter. 

ILS 05K i sjakt, Blindern Videregående Skole
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ILS 1K er perfekt på kjøpesenter og sykehus!

Denne løsningen er tilpasset for de store og tunge løftene, som for eksempel et piano eller en sykehusseng, og den har en 
løftekapasitet på inntil 1 tonn. ILS 1K har hele 55 forskjellige plattformstørrelser. 
Heisløsningen er produsert slik at den kan tilpasses alle typer bygg og er like enkel å montere i eksisterende bygg som i 
nybygg. Den har en svært robust kontruksjon og trenger en gulvutsparing på bare 110mm.  Løftehøyden er inntil 13 meter. 

Sikkerhet er vår viktigste prioritering og ILS 1K har mange sikkerhetsfunksjoner; Automatisk dørlukking, sikkerhetslister, 
varsel ved overbelastning, nødbetjening og GSM toveiskommunkasjon til bemannet vaktsentral.

ILS 1K passer nær sagt inn overalt, enten det er offentlige bygninger eller industribygg. Man kan velge fra flere farger og 
glassdør blir levert som standard. Taket kommer med LED-belysning og man kan velge glasspaneler og speil om ønskelig.
 
Denne heisen har også størrelser som innfrir bårekravene slik at ambulansepersonell lett kan komme til med bårer.

ILS kan også benyttes om det er nivåforskjeller eller halve 
etasjer som skal ha tilgang til den samme heisløsningen.

IL
S
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K
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Pluto er den minste heisløsningen vi har, den har en selvbærende stålsjakt og er en svært 
kompakt og lite plasskrevende heisløsning. Med de minste plattform-målene kan den enkelt 
monteres i mindre rekkehus og små hus. Pluto møter alle krav til komfort og design og har et 
smart-sikkerhetssystem som imøtekommer alle sikkerhetskrav. Pluto har nødsenk med ekstra 
batteripakke om strømnettet skulle falle ut. 

DU TRENGER IKKE STORT MER
PLASS ENN ET KOTT FOR Å FÅ
PLASS TIL EN PLUTO

Det er enkelt å ettermontere en Pluto, og det kreves svært få byggmessige endringer på boligen. 
En grop på 50mm i gulvet eller en påkjøringsrampe, samt et hull i taket om den skal over flere 
etasjer. Pluto er laget for maks 2 personer, har en maksvekt på 250kg, drives med skruedrift og 
benytter kun 230V slik at man slipper å bruke ekstra plass til eget maskinskap.

Det er flere designmuligheter på Pluto. Sjakten leveres i 3 standardfarger; sort, hvit eller grå. 
Glassmaterialet kommer som standard i herdet klart glass, sotet glass er tilgjengelig om 
ønskelig. Man kan velge mellom 8 typer gulvbelegg.

Den mest foretrukne løsningen har innvendig mål 805mm x 1080mm og utvendig mål 910mm 
x 1370mm, men det er også mindre plattformstørrelser tilgjengelig. Benytter man rullestol er 
805mm x 1080 den minste størrelsen som kan benyttes. 

Tilleggsutstyr

Trådløs håndholdt styring
Nøkkelbrytere
Dør på langsiden av plattformen
Glassjakt
Dobbel glassdør
Spesialfarger i RAL

Vinyl, mørk grå

Bolson, GraphicBolson, FlowVinyl, europeisk eik

Vinyl, oljet eikVinyl, eikVinyl, lys grå

Bolson, sisal sand

Som standard på sjakten kan man velge mellom sort RAL9005, hvit RAL9016 og grå RAL7016 
på løsningen. Den kan også bestillles i alle RAL-farger fra RAL K7*

* Ikke pearl og fluoressence-farger

HJEMMEHEISEN PLUTO
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SERVICE OG MONTERING

TK Home Solutions har egen service- og 
vedlikeholdsavdeling.  
Vi sørger for at løfteplattformene holdes 
i god og sikker stand ref. norsk standard 
(NS-EN 81-40/41) 
Alle våre teknikere er spesialiserte på 
våre løfteplattformer og er kurset og 
sertifiserte for montering, service og 
vedlikehold. 

Vårt hovedkontor er i Oslo, men vi har et 
etablert og erfarent forhandlernettverk 
med montører i hele landet.  

Vi i TKE lager skreddersydde avtaler som 
passer til akkurat ditt produkt slik at man 
sikrer kvalitet og optimal drift. Vi har kort 
svartid og det er viktig for oss at kundene 
alltid er fornøyde og har et produkt som 
alltid virker som det skal. 

SUPPORT
Ta kontakt med oss for å få en god serviceavtale på din S200. Det er viktig 
med vedlikehold, og på denne måten sikrer du at stolen din alltid har trygg og 
sikker drift.

STEG 1: 
Vi kommer på befaring og 
bidrar til å finne den riktige 

løsningen

STEG 2: 
Oppmåling og tegninger 

STEG 3: 
Produksjon STEG 4: 

Leveringstid

STEG 5:
Installasjon utføres av en 

sertifisert tekniker 

STEG 6:
Ta løsningen

i bruk

STEG 7:
Service og
vedlikehold
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TEKNISKE SPESIFIKASJONER

H100 H200 H300

COMPACT COMFORT & LUXE PREMIUM

Løftekapasitet 250-400kg 250-450kg 250-400kg

Løftehøyde tot 12 meter tot 15 meter tot 18 meter

Maks antall dører maks 12 maks 12 maks 12

Dybde i gulv 50mm 120mm 140mm

Takhøyde øverste etasje 2,43 meter 2,10 - 2,60 meter 2,50 meter

Plattform/kabin plattform plattform/kabin kabin

Bruksområder innendørs innendørs innendørs

Driversystem skruedrift hydraulisk beltedrift med motvekter

Volt 230V 230V 230V

Maksfart 0,15m/s 0,15m/s 0,15m/s

Antall stopp maks 6 maks 6 maks 6

Kontrollér i kabin påholden knapp påholden knapp eller ett trykk ett trykk

Eksterne 
dimensjoner

6 str
Min 90 x 94 cm 

Max 144 x 154 cm

80 str & spesialtilpasset
min 76 x 115 cm 

max 160 x 152 cm

80 str & spesialtilpasset 
min 80 x 124 cm

maks 180 x 170 cm

H-SERIEN

ILS ILS 

05K 1K

Løftekapasitet 500kg 1000kg

Løftehøyde 13 meter 13 meter

Maks antall dører 3 dører 3 dører

Dybde i gulv 50mm 110mm

Takhøyde øverste etasje 2,30 / 1,10 meter 2,30 meter

Plattform/kabin plattform plattform

Bruksområder Innendørs/evt i påbygd sjakt Innendørs/evt i påbygd sjakt

Driversystem skruedrift skruedrift

Volt 230V / 400V 400V

Maksfart 0,15 m/s 0,15 m/s

Antall stopp maks 5 maks 5

Kontroller i kabin Påholden knapp Påholden knapp

Eksterne
dimensjoner

4 standard str
30 andre dimmensjoner

3 standard str
50 andre dimmensjoner

ILS

PLUTO

Løftekapasitet 250kg

Løftehøyde 13 meter

Maks antall dører  Dører på inntil 3 sider, maks antall dører er 6

Dybde i gulv Ingen ved bruk av påkjøringsrampe eller 50 mm grop

Takhøyde øverste etasje 2,30 meter

Plattform/kabin plattform / kabin

Bruksområder innendørs med eller uten sjakt

Driversystem Skruedrift

Volt 230V

Maksfart 0,15 m/s

Antall stopp 6

Kontroller i kabin Påholden knapp

Eksterne
dimensjoner

Standard 3 str

PLUTO

TKE, DIN INNOVASJONSPARTNER

50,000+

24,000+

1,200,000 100+

1,000+

Heiser og Rulletrapper med servicekontrakter

Ansatte på verdensbasis

Serviceteknikere/montører  på verdensbasis

Land vi har kunder i

Lokasjoner på verdensbasis
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BÆREKRAFT

En annen viktig prioritet for oss er 

bærekraft. Dette viktige temaet er en 

integrert del av TKE’s strategi, og som 

et av verdens ledende heisselskaper er vi 

dedikerte til å redusere klimaavtrykket. 

Ved demonteringer resirkulerer vi alt 

stålmateriell og annet resirkulerbart 

materiale. 

 

Vi har ambisiøse mål for å redusere vårt 

karbonutslipp og TKE har økt andelen 

av grønn elektrisitet med mer enn 45% 

i løpet av det siste året. Vi har forpliktet 

oss til å redusere absolutte omfang 1 

og 2-utslipp (Klimagassutslipp) med 

53% innen 2030, og vi forplikter oss til 

å redusere absolutt omfang 3-utslipp 

(Utslipp fra verdikjeden) fra bruk av solgte 

produkter med 23%.   

Målene for klimagassutslipp er i samsvar 

med reduksjonene som kreves for å 

holde global oppvarming til 1,5 °C, noe 

som er et av de mest ambisiøse målene i 

Parisavtalen.  
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TELEFON: 21 97 97 50

TK Home Solutions
Brobekkveien 38
0598 Oslo
www.homesolutions.tkelevator.com/no-no ©
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