NYINSTALLATION
MED EGNA KONSTRUKTIONER ÄR VI MER FLEXIBLA!
Våra standardlösningar är kostnadseffektiva, till stor del beroende på att vi gör alla våra inköp utan mellanhänder.
Det gör också att vi kan erbjuda skräddarsydda prisvärda
installationer till ett mycket bra pris.
Alla våra hissinstallationer levereras med ett öppet gränssnitt
som inte kräver specialverktyg eller -nycklar för underhåll, vilket
betyder att ni inte är bundna till en särskild servicepartner. Men
är ni nöjda med oss så föreslår vi gärna ett serviceavtal.

Vi har fokus på att minska antalet driftstopp och sänka energiförbrukningen, och vi utvecklar en unik lösning med batteridrift.
Vi har utvecklat våra egna hissramar för nya installationer av
alla typer av hissar i både nya och befintliga schakt samt i
fastigheter som inte har något schakt. Våra ramar är bra på att
utnyttja utrymmet effektivt, d.v.s. du får ut mycket korgutrymme i
schaktet. Och i schakt med begränsat utrymme så använder vi
våra unika smalhissar, se separat informationsblad.

FAKTARUTA NYMONTAGE:
• Mer än 50 nya hissar senaste åren, både
standard och skräddarsydda.
• 1000 hissar servas regelbundet av SCT hiss
i Mellansverige.
• Mer än 200 hissar moderniserade
• Inköp utan fördyrande mellanhänder
• Minskade driftstopp och lägre energiförbrukning

Välkommen till oss!
Vi offererar allt från färdiga upphandlingar och
ritningar till unika installationer där vi kommer
med förslag på konstruktion. Ingenting är
omöjligt!
Ju tidigare vi kommer in i processen desto
mer kostnadseffektiv blir lösningen för er.
Kanske kräver inte hissen så stort utrymme
som ni tror?

Varmt välkommen att höra av
dig till oss för en dialog om
hissnande möjligheter!

KONTAKTA OSS
info@scthiss.se

010-150 10 00

För felanmälan ring vår jourtelefon, dygnet runt:
020-18 18 69 (Stockholm) • 020-18 18 68 (Dalarna)

SCT Hiss AB, SE5567986038-01, Box 921, 718 29 Borlänge
SCT Hiss Stockholm AB, SE5569171795-01, Varuvägen 9, 125 30 Älvsjö
Besöksadress: Frutjärnsvägen 17, Ludvika • Älvnäsvägen 5, Borlänge

