Tryggast på alla plan!
Service, modernisering och
nyinstallation av hissar.

Växel: 08 564 614 80
hissgruppen.se | info@hissgruppen.se

Välkommen till
Hissgruppen

– ditt lokala hissföretag i
Stockholm sedan 1979
Hissgruppen har i mer än 40 år erbjudit
hissrelaterade tjänster av högsta kvalitet i
Stockholmsregionen. Hösten 2020 fusionerades
Hiss-Craft och Hissgruppen och bolaget har sedan
dess blivit ännu mer fokuserat runt våra kärnvärden:
Enkelhet, Engagemang och Hållbarhet.
Min vision för Hissgruppen är att alltid ha kunden
i centrum och ständigt utveckla bolaget och
framförallt den egna personalen.
Hållbarhet och framför allt åtgärder för att
begränsa klimatförändringarna är något jag brinner
extra för. Hissgruppen förespråkar därför nästan
alltid att man moderniserar sin gamla hiss i stället
för att riva ut den gamla och installera en helt ny.
På så vis får man en modern och säker hiss
samtidigt som man sparar 50 % på miljön.

Hissgruppen i korthet
Tillgängligheten för
våra hissar uppgick till
99,77% för 2020.

Certifierade
enligt ISO 9001,
14001 och
45001.

Medlemmar i
Hissförbundet

Våra kärnvärden:
• Enkelhet
• Engagemang
• Hållbarhet

Bildades
1979

Jour
24/7!

En del av Motumkoncernen sedan
2013.
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Mkr i omsättning

Hammed Adedoyin och Håkan Örnevik, hisstekniker på Hissgruppen.

Attraktiva serviceavtal för
era hissar
Med ett serviceavtal hos Hissgruppen
kan du vara säker på att vi alltid kan
hjälpa dig. Tack vare vår stora bredd och
långa erfarenhet kan vi utföra service
på alla hissar oavsett tillverkare, hisstyp
eller årsmodell. Vi arbetar uteslutande
med öppna system som inte binder
kunden till en specifik leverantör.
Service behövs för att undvika
driftstopp, oplanerade reparationer och
inte minst irritation. Vid servicebesöken
utförs en syn av hissen ur ett säkerhetsoch driftperspektiv. Hissen rengörs
och smörjs. Vid behov utförs även
justeringar.
Genom att teckna serviceavtal med

Därför ska du
teckna avtal med
Hissgruppen

Hissgruppen förlänger du hissens
livslängd och minskar riskern för att
akuta stopp ska inträffa. Det ingår ett
visst antal förutbestämda servicebesök,
jämnt fördelade över året. Våra
servicetekniker är kompetenta och har
mångårig erfarenhet. Med gedigen
kunskap, god produktkännedom och
stort kunnande inom el och mekanik
tar serviceteknikerna hand om alla
modeller och fabrikat.
Personligt bemötande och
engagemang är kärnan i vår verksamhet
och hos oss är alla kunder viktiga. Vi
har dessutom korta beslutsvägar för att
kunna hjälpa kunden på bästa sätt.
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Personligt bemötande från vår personal
Alla kunder lika viktiga oavsett storlek
Säkerhet i fokus
Ett starkt engagemang inom hållbarhet
Egen felanmälan vardagar mellan 8-16. Jour 24/7
Underhållsplan ingår alltid
Möjlighet till uppkopplade hissar

Modernisera hissen
och spar på miljön
När en hiss varit i drift i cirka 2025 år kan den behöva genomgå en
renovering. Det är viktigt för att hissen
ska fortsätta vara säker att använda
enligt dagens mått för säkerhet
och för att undvika oplanerade
driftstopp. Det mest kostnadseffektiva
och miljövänliga alternativet är att
modernisera hissen.
Vid en modernisering byts hissens
slitagedelar och förbättringar av
säkerheten, energieffektiviteten och
tillgängligheten görs. Vid önskemål
förbättras även utseendet. Allt som

fortfarande är i gott skick återanvänds.
Att modernisera hissen är ingen
kompromiss. Tvärtom har man som
beställare alla möjligheter att påverka
utseendet på hissen. Oavsett om
man önskar en modernare design
eller kanske vill bevara hissens unika
utseende från början av 1900-talet.
Att välja modernisering ger minst 50%
lägre miljöpåverkan jämfört med att
riva ut den gamla hissen och installera
en ny. Den minskade miljöbelastningen
motsvarar lika mycket CO2 som det
krävs för att producera en personbil.

BRF i framkant
När hissen i bostadsrättsföreningen Björnidet 1 på Lidingö
började krångla valde föreningen att låta Hissgruppen
modernisera hissen framför att byta ut den helt. Miljöhänsyn,
kostnadsaspekter samt tidsåtgången låg bakom beslutet och
de boende är idag mycket nöjda med resultatet. Hissgruppen
valdes som leverantör på grund av goda referenser från ett
annat projekt.

Ulla och Henric från BRF Björnidet 1.

Bostadsrättsföreningen Björnidet 1
på Lidingö består av två trapphus
med t otalt 17 lägenheter från 2001.
Då installerades även hissarna – två
maskinrumslösa standardhissar.
Ulla och Henric från styrelsen berättar:
”Vi hade under en längre tid haft problem med hissarna och kostnaderna
för reparation och underhåll bara
ökade och ökade. Vi hade haft några
incidenter där folk fastnat i hissen och
ljudet från hissarna störde de boende
på natten. Vi började därför se oss om
efter alternativ och tog in offerter både
på modernisering och komplett utbyte.
”Det som avgjorde var priset samt
den korta tiden som hissen skulle vara
avstängd, 3 veckor att jämföra med

6 veckor vid utbyte. Vi hade inget behov
av att byta allt och valde därför modernisering som är en miljövänlig lösning
där man bara byter det som är slitet
men låter allt som fortfarande är i bra
skick vara kvar”.
”Vi är jättenöjda med resultatet. Vi har
fått en driftsäker och tyst hiss och vi
har även fått en del nya funktioner
t.ex. en fotocell som underlättar att
plocka in och ur varor. Samarbetet med
Hissgruppens tekniker och arbetsledning har fungerat utmärkt och vi har
fått en lösning som gör att vi kan göra
andra förbättringar på hissen allt eftersom det skulle behövas”, säger Ulla.
Följande byttes:
• Hissmaskin • Styrsystem och apparatskåp • Bärbeslag • Korgdörr
• Ljustak • Hastighetsregulator
Ny funktionalitet:
•	Ny växellös maskin så hissen går mjukare och tystare.
• Nytt öppet styrsystem förberedd för molntjänster • Ny talande våningsvisare
• Nya heltäckande ljusridåer för säkerheten

Är din hiss säker?
Äldre hissar som inte moderniserats saknar ofta
säkerhetsutrustning som idag anses som självklar.
Det innebär stora risker för de som använder hissen.
Barn löper störst risk att drabbas!
Vanliga risker med äldre hissar:
•	Hissen saknar innerdörr eller har en farlig grind vilket innebär stor risk
för allvarliga klämskador, särskilt för barn
•	Hissen har larmknapp som låter enbart i trapphuset men saknar
nödtelefon med tvåvägskommunikation till larmcentral
•	Hissen stannar inte helt i plan vilket innebär stor risk att snubbla
•	Hissen har öppen el i handtagslåset som innebär risk för elstöt,
framförallt för barn
Kontakta oss redan idag för en kostnadsfri bedömning av statusen
på din hiss.
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hiss- och portkoncernen
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