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HỆ THANG MÁY MỚI
CIBES AIR
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CÂU CHUYỆN CỦA NHÀ 
THIẾT KẾ
Hai nhà thiết kế tài năng Ida Eriksson và Gustav Berg đã làm việc miệt mài 
cùng với đội ngũ R&D nhằm tạo ra một thế hệ thang máy mới với thiết kế 
vượt trội. “Sứ mệnh của chúng tôi là tạo ra một chiếc thang là sự kết hợp 
hoàn hảo giữa tính khả dụng với công nghệ, cũng như thiết kế độc đáo đầy 

xúc cảm” - Ida & Gustav chia sẻ.
Cibes Air sở hữu thiết kế độc 
đáo, đầy cảm xúc cùng các 
tuỳ chọn vật liệu và màu sắc 
đa dạng, có thể dễ dàng kết 
hợp với nội thất gia đình bạn.



33Hình ảnh thang máy chỉ mang tính minh hoạ, vật liệu và màu sắc thực tế có thể có sự khác biệt với hình ảnh trên catalogue
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”Ngôi nhà chính là tấm gương 
phản chiếu con người và sở thích 
của bạn”
                                 Nathan Berkus

Giếng, cửa thang và vách bảng điều khiển phía trước 
màu RAL 7021, vách bảng điều khiển phía sau màu 
Quartz 2, tay nắm mạ nhôm tự nhiên, sàn an toàn 
Contrax black.
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NGÔI NHÀ LÀ CHỐN 
MONG VỀ
Ngôi nhà chính là nơi chào đón bạn sau những ngày dài mệt mỏi, nơi sinh 
sống cũng như để tiếp đón những người bạn yêu thương. Bạn tự tay lựa chọn 
phong cách thiết kế, màu sắc và thể hiện gu thẩm mỹ riêng trong ngôi nhà. 
Vậy tại sao bạn không nâng cấp trải nghiệm di chuyển cho ngôi nhà bạn với 
chiếc thang máy Cibes Air đầy cảm hứng?  
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”Gỗ chính là hồi ức của cây” 
                                    Anne Hope Jahren

Giếng và cửa thang màu Anodic Sapphire, vách bảng 
điều khiển phía trước màu DecoLegno® HM07 Nero, 
vách bảng điều khiển phía sau hoạ tiết tre (bamboo), 
tay nắm và thanh dừng an toàn màu RAL 7021, sàn 
ốp gạch.
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CHẤT LIỆU GỖ THƯ THÁI
Gỗ là một loại vật liệu tuyệt vời đã được con người sử dụng để tạo ra ngôi nhà từ ngàn 
xưa. Việc ứng dụng vật liệu gỗ trong nội thất khiến căn nhà trở nên hài hoà, đem lại sự 
bình yêu và thư thái cho gia chủ. 
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CHẤT LIỆU VẢI TỰ NHIÊN
Các chất liệu vải tự nhiên như linen hay thường sẽ không bao giờ lỗi mốt nếu bạn biết 
cách kết hợp chúng với nội thất trong căn nhà. Chất liệu linen mộc mạc đem lại cảm 
giác tinh tế cho không gian trong khi đó chất liệu lông cưu lại gợi ra cảm giác nồng ấm 
và thân thiện.

Cửa và giếng thang màu RAL 9016, vách bảng điều 
khiển phía trước màu RAL 9016, vách điều khiển phía 
sau sử dụng vật liệu linen, tay vịn và thanh an toàn 
mạ nhôm tự nhiên, sàn gỗ laminate.



99

”Mọi người đều yêu thích vẻ 
đẹp và chất liệu của vải vóc.”
                                    Suzanne Tick
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CHẤT LIỆU KIM LOẠI CÁ TÍNH
Các loại vật liệu kim loại như thép, nhôm mang lại một vẻ đẹp cá tính, đầy phá cách. Những 
đường nét kim loại thanh mảnh, mượt mà đóng vai trò như một điểm nhấn đặc biệt thu hút cho 
phong cách thiết kế tối giản. 

”Sự tối giản là linh hồn của phong 
cách tinh tế hiện đại.”
                            Bill Blass
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Giếng thang, cửa thang và vách bảng điều khiển phía 
trước màu RAL 9005, vách bảng điều khiển phía sau 
Mineral Quartz 2, tay vịn và thanh an toàn mạ nhôm, 
sàn Forbo Surestep Rustic Oak.
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THANG MÁY 
TIẾT KIỆM DIỆN TÍCH
Một trong những điểm đặc biệt của thang máy gia đình Cibes là 
khả năng tối ưu diện tích sử dụng. Thiết kế giếng thang tích hợp 
thông minh, không cần hố pít giúp chiếc thang máy Cibes có thể 
lắp đặt tại nhiều vị trí mà không gặp các trở ngại về không gian 
như thang truyền thống.

Cửa và giếng thang màu February 4, vách bảng điều khiển phía trên màu 
RAL 1007, vách bảng điều khiển phía dưới chất liệu len xám, tay vịn và 
thanh an toàn màu RAL 9005, sàn Forbo Surestep Natural Oak.
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KIẾN TẠO NÊN NGÔI NHÀ 
BỀN VỮNG
Một ngôi nhà đẹp một phần là nhờ nội thất, thế nhưng một ngôi nhà đẹp bền 
vững cần nhiều hơn là chỉ một món đồ đẹp. Ngôi nhà bên vững cần đáp ứng các 
yếu tố như không chỉ tạo ra trải nghiệm giác thoải mái, dễ chịu cho gia chủ trong 
thời điểm hiện tại mà còn cả trong tương lai. 

Ngôi nhà phản ánh cách bạn muốn 
cuộc sống của mình ra sao trong tương 
lai.”
                                            Martha Stewart

Cửa và giếng thang February 4, vách bảng điều 
khiển phía trước màu February 4, vách bảng điều 
khiển phía sau chất liệu len xám, tay vịn và thanh 
an toàn mạ nhôm, sàn laminate.
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NÂNG TẦM ĐẲNG CẤP NGÔI NHÀ
Một khi đã sử dụng thang máy gia đình, nó sẽ trở thành một thói quen khó bỏ trong cuộc sống 
thường ngày. Sự hiện diện của chiếc thang máy gia đình Cibes không chỉ giúp các công việc nhà như 
hút bụi, giặt giũ trở nên dễ dàng hơn mà còn biến ngôi nhà bạn trở nên thân thiện với những người 
bạn yêu thương, ở mọi lứa tuổi, trạng thái thể chất. Ngoài ra, việc trang bị thang máy gia đình Cibes Air 
còn giúp nâng tầm đẳng cấp không gian với thiết kế sang trọng, tinh tế.

Cửa và giếng thang, vách bảng điều khiển phía trước 
màu RAL 9016, vách bảng điều khiển phía sau màu 
RAL 9005, tay vịn và thanh an toàn mạ nhôm, sàn 
Altro Contrax đen.
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THIẾT KẾ ĐẦY XÚC CẢM TINH TẾ
Vật liệu kính được các kiến trúc sư và gia chủ vô cùng ưa chuộng nhờ đặc tính làm không gian trở nên 
thoáng đãng, tràn ngập ánh sáng. Thiết kế giếng thang lên tới 4 mặt kính càng làm thiết kế trở nên vô thực 
và ấn tượng.
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Tất cả các vách kính trong thang máy gia 
đình Cibes đều sử dụng kính cường lực an 
toàn hai lớp, đạt tiêu chuẩn châu Âu.

Cửa và giếng thang và vách bảng điều khiển phía 
trước màu Oxide 3, vách bảng điều khiển phía sau 
chất liệu lông cừu xám, tay vịn và thanh an toàn mạ 
nhôm, sàn Forbo Surestep Material Quartz Stone.
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Tay vịn Công thái học (Ergonomic handrail)
Công thái học là một bộ môn chuyên nghiên cứu mối quan hệ giữ con 
người và môi trường làm việc, mục đích chính là bố trí, thiết kế cảnh 
quan sao cho tạo cảm giác thoái mái nhất cho người sử dụng. Chỉ 
những người có am hiểu sâu sắc về công dụng và mỹ thuật mới ứng 
dụng điều này trong thiết kế. 
Tay vịn trên Cibes Air có thiết kế độc đáo theo phong cách Công thái 
học. Bạn chỉ việc ấn nút chỉ tầng muốn đến ngay trên tay vịn. Thiết kế 
tích hợp này cho phép bạn nghỉ tay một cách tự nhiên trên tay vịn khi 
vẫn sử dụng thang.   

Tính năng an toàn vượt trội
Không giống với các dòng thang truyền 
thống khi bố trí nút dừng khẩn cấp và 
chuông báo động khá lớn trên bảng điều 
khiển, hệ thang máy Cibes Air tích hợp 
chúng trên thanh an toàn. Thiết kế thông 
minh và tối giản giúp sự hiện diện của các 
nút bấm này trở nên vô cùng tinh tế, nhẹ 
nhàng, hài hoà với thiết kế chung của chiếc 
thang

Nút dừng khẩn cấp & Chuông báo động

Thanh an toàn

Màn hình hiển thị

DecoLegno®

Tay vịn công thái học 
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Màn hình hiển thị
Màn hình kích thước 7 inch hiển thị tầng sử dụng vật 
liệu gương bán dẫn tạo nên diện mạo hiện đại, phá 
cách trên thang Cibes Air. 

DecoLegno®

Là loại vật liệu có bề mặt sần, cảm giác như nhung. Vật 
liệu này có tính năng dễ lau chùi, kháng xước và vân tay. 
Vách bảng điều khiển phía trước phủ DecoLegno®  có 3 
tuỳ chọn màu sắc: trắng nhung, be nhung và đen nhung

Viền an toàn
Viền an toàn thứ nhất chính là thanh an toàn được bố 
trí trên vách bảng điều khiển với vai trò khiến thang 
dừng vận hành khi nhấn vào.

Tiếp theo, viền an toàn được bố trí xung quanh phần 
sàn thang với chức năng dừng thang khi phát hiện 
vật kẹt. Viền an toàn sàn thang có nhiều tuỳ chọn 
màu RAL và premium kết hợp với dải đèn LED, khiến 
thiết kế thang trở nên vô cùng ấn tượng 

HM00 Piombo Total White 
(Trắng nhung)

HM01 Piombo Beige 
(Be nhung)

HM07 Piombo Nero 
(Đen nhung)

Dải LED quanh viền an toàn Viền an toàn tiêu chuẩn

Thanh an toàn trên vách bảng điều khiển
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QUY TRÌNH SỞ HỮU 
THANG MÁY GIA ĐÌNH 
CIBES

Tự nhận biết nhu cầu
Hiểu được mong muốn và nhu cầu của bản thân là một 
trong những yếu tố đầu tiên để tìm được chiếc thang máy 
gia đình lý tưởng. Chúng tôi luôn hỗ trợ bạn trong quá trình 
định hình nhu cầu này.

Lời khuyên từ chuyên viên sản phẩm
Bạn luôn có thể yêu cầu chuyên viên kinh doanh của Cibes 
tư vấn cụ thể về sản phẩm cũng như đặt lịch để trải nghiệm 
sản phẩm mẫu hoặc tham quan các công trình thực tế. Sau 
khi tìm hiểu mong muốn và tình trạng thực tế, Cibes sẽ đưa 
ra phương án thang máy gia đình tối ưu nhất cho bạn.

Tự thiết kế chiếc thang trong mơ
Bạn yêu thích các màu sắc trung tính, tươi sáng hay trầm 
lắng? Một chiếc thang vách kính, vách thép hay kết hợp cả 
2 điều này? Sàn thang trải thảm hay ốp gạch sẽ phù hợp 
hơn với nội thất của bạn? Cibes cung cấp cho bạn nhiều 
tuỳ chọn đa dạng để bạn tự tay lựa chọn thiết kế của chiếc 
thang máy trong mơ. 

Báo giá, hợp đồng & Đặt hàng
Cibes sẽ lập một báo giá chi tiết với yêu cầu riêng biệt của 
bạn về tải trọng, số điểm dừng, tuỳ chọn, dòng sản phẩm. 
Báo giá còn đi kèm bản vẽ chi tiết để bạn hình dung cụ thể 
hơn về chiếc thang máy gia đình. Sau khi thống nhất về chi 
phí và hợp đồng, đơn hàng sẽ được lập và gửi về phía nhà 
máy Cibes Thuỵ Điển. 

Vận chuyển & Lắp đặt
Thông thường thang máy gia đình Cibes sẽ được vận 
chuyển về Việt Nam sau 8-10 tháng bằng đường biển. Thời 
gian có thể ngắn hơn nếu bạn lựa chọn vận chuyển bằng 
đường hàng không. Sau khi tiến hành thông quan 2-3 tuần, 
thang sẽ được lắp đặt nhanh chóng trong vòng 5-15 ngày. .

Dịch vụ hậu mãi
Mọi chiếc thang Cibes trước khi xuất xưởng đều được kiểm 
tra kỹ lưỡng, đạt tiêu chuẩn nghiêm ngặt của châu Âu về an 
toàn. Sau khi hoàn thiện lắp đặt, bạn sẽ được hưởng chính 
sách bảo hành chính hãng lên tới 36 tháng, bảo trì được 
thực hiện bởi đội ngũ kỹ thuật tay nghề cao của Cibes.

Cửa, giếng thang và vách bảng điều khiển phía 
trước màu Oxide 5, vách bảng điều khiển phía sau 
vật liệu lông cừu, tay vịn và thanh an toàn màu RAL 
9005, sàn laminate.
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Giếng và cửa thang màu RAL 7024, vách bảng điều khiển phía trước 
chất liệu DecoLegno® HM07 Nero, vách điều khiển phía sau ốp gỗ 
sồi, tay vịn và thanh an toàn màu RAL 7024, sàn ốp gạch.

7 LƯU Ý KHI LỰA CHỌN 
THANG MÁY GIA ĐÌNH
Lựa chọn chiếc thang phù hợp với nhu cầu
Trước khi lựa chọn một chiếc thang máy gia đình, bạn cần trả 
lời được các câu hỏi như: bạn muốn sử dụng thang máy cho 
những mục đích nào? Số lượng và đối tượng sử dụng? Bạn cần 
một chiếc thang có thiết kế đẹp hay còn cần cả cảm giác thoải 
mái khi sử dụng?

Không ảnh hưởng tới kết cấu nhà
Dù bạn đang sống tại căn hộ duplex, penthouse hay biệt thự, 
bạn vẫn có thể lắp đặt thang máy gia đình Cibes. Nhờ đặc tính 
giếng thang tích hợp thông minh, không hố pit, không phòng 
máy, chiếc thang máy Cibes Air nói riêng và Cibes nói chung có 
thể dễ dàng lắp đặt ở nhiều vị trí khác nhau mà không làm ảnh 
hưởng tới kết cầu chung của ngôi nhà.

Tiết kiệm diện tích
Đối với không gian nhà cải tạo hoặc nhà phố nhỏ hẹp vẫn có 
thể lắp đặt thang máy gia đình Cibes. Kích thước nhỏ gọn giúp 
cho thang máy gia đình Cibes có thể tối ưu diện tích sử dụng 
trong khi có diện tích thông thuỷ không lớn. Điều này giúp than-
ng máy Cibes có thể lắp đặt ở những vị trí thang truyền thống 
không thể làm được.

An toàn với mọi đối tượng sử dụng
Một trong những điều kiện tiên quyết khi lựa chọn thang máy 
gia đình chính là tính năng an toàn. Thang máy gia đình Cibes 
Air sở hữu nhãn CE, chứng nhận bởi Notified Body Liftinstituut 
và đạt các tiêu chuẩn châu Âu về an toàn.

Thiết kế ấn tượng nhưng hài hoà với nội thất
Thang máy gia đình chính là một trong những vật phẩm nâng 
tầm giá trị nội thất của căn nhà. Thiết kế thang nên hài hoà 
cùng với phong cách thiết kế của gia chủ. Cibes Air có thiết kế 
tinh tế, mãn nhãn kèm nhiều tuỳ chọn đa dạng để bạn thoả sức 
kiến tạo nên chiếc thang theo sở thích cá nhân.

Công nghệ cho sự bền vững
Cibes thấu hiểu tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường 
và phát triển bền vững, công nghệ EcoSilent của Cibes sở hữu 
nhãn năng lượng hạng A, giảm thiểu điện năng tiêu thụ tới 45%, 
95% vật liệu thang Cibes có thể sử dụng để tái chế. 

Vận hành tĩnh lặng & êm ái
Hệ truyền động Ecosilent giúp thang máy gia đình Cibes vận 
hành một cách êm ái, đảm bảo sự tĩnh lặng và yên bình cho 
căn nhà bạn. Để ngôi nhà trở thành một không gian thực sự 
đáng sống. 
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CIBES AIR TEXTILE
Cibes Air Textile (vải) - Độc đáo và đầy cảm xúc, là một 
dòng thang có sự kết hợp độc đáo giữa chất liệu vải 
tự nhiên và kim loại. Tuỳ vào sở thích bạn có thể cân 
nhắc giữa việc bọc linen thô mộc hoặc wool (len) ấm áp 
cho vách điều khiển phía sau. Ngoài ra, bạn có tới 300 
tuỳ chọn màu sắc RAL  cho vách điều khiển phía trước 
(mặc định màu trắng)  .

CIBES AIR WOOD
Cibes Air Wood (ốp gỗ) - Tinh tế và dịu dàng, là một sự kết 
hợp tinh tế giữ vách điều khiển vân gỗ phía sau và vách điều 
khiển chất liệu DecoLegno® nhung đen phía trước. Vách 
điều khiển vân gỗ phía sau có các tuỳ chọn: bamboo (tre) 
và oak (gỗ sồi) để đa dạng hơn lựa chọn của bạn. 

CIBES AIR METAL
Cibes Air Metal (kim loại) - Vô vàn tuỳ chọn, là dòng thang 
mang lại cảm giác thời thượng và tinh tế nhờ sự kết hợp 
của 300 tuỳ chọn màu RAL. Chiếc thang mặc định sẽ là 
sự kết hợp của vách điều khiển phía sau màu đen và vách 
điều khiển phía trước màu trắng. Bạn có vô vàn vựa chọn 
lựa kết hợp màu sắc khi sử dụng dòng thang này.

CÁC DÒNG THANG CIBES AIR
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Màn hình hiển thị 7 inch được lắp đặt tại vách bảng 
điều khiển phía trước.

Các tuỳ chọn: 
• Tay vịn và thanh an toàn: 300 màu RAL và premium 
• Vách bảng điều khiển phía trước: 300 màu RAL và 
premium.
• 10 tuỳ chọn sàn an toàn và các tuỳ chọn tuỳ biến 
như: ốp gạch, ốp sàn gỗ vân laminate*.

GỖ (WOOD)
Cibes Air Wood bao gồm 2 tuỳ chọn vân gỗ là: 
bamboo và oak vô cùng tinh tế, dịu dàng.

BAMBOOOAK

CHẤT LIỆU VÁCH BẢNG ĐIỀU KHIỂN

Màn hình hiển thị 7 inch được lắp đặt tại vách bảng 
điều khiển phía trước.

Các tuỳ chọn: 
• Tay vịn và thanh an toàn: 300 màu RAL và premium 
• Vách bảng điều khiển phía trước: 300 màu RAL và 
premium.
• 10 tuỳ chọn sàn an toàn và các tuỳ chọn tuỳ biến 
như: ốp gạch, ốp sàn gỗ vân laminate*.

Màn hình hiển thị 7 inch được lắp đặt tại vách bảng điều 
khiển phía trước.

Các tuỳ chọn: 
• Tay vịn và thanh an toàn: 300 màu RAL và premium 
• Vách bảng điều khiển phía trước: vật liệu DecoLegno® 

hoặc 300 màu RAL và premium.
• 10 tuỳ chọn sàn an toàn và các tuỳ chọn tuỳ biến như: 
ốp gạch, ốp sàn gỗ vân laminate*.

* Với sàn thang ốp gạch hoặc gỗ vân lamianate, thang máy Cibes 
cần có hố pit tối thiểu 70mm. Gạch/ gỗ ốp vân laminate có thể dày tới 
20mm.

VẢI TỰ NHIÊN (TEXTILE)
Cibes Air Textile sở hữu 2 loại vật liệu là linen thô 
mộc & wool ấm áp cho bạn trả nghiệm tuyệt vời 
cả về thị giác lẫn xúc giác.

WOOLLINEN

KIM LOẠI (METAL)
Cibes Air Metal là dòng thang sở hữu vô vàn tuỳ 
chọn kết hợp màu sắc, bắt đầu với 2 màu mặc 
định cơ bản: đen (RAL 9005) và trắng (RAL 9016). 

RAL 9016RAL 9005
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RAL 9016 RAL 9006 RAL 7016 Amethyst 2 RAL 9005

Quartz 2 Azurite 4 January 4 White Pearl BD Anodic Gold

Altro Contrax 
Nearly Black

Surestep - Wood  
Natural Oak 18942

Surestep - Wood  
Rustic Oak 18972

Surestep  
Star Snow 178082

Surestep  
Black Seagrass 18572

Surestep  
Grey Seagrass 18562

Safestep  
Aqua Taupe 180232

Surestep  
Original Umber 171262

Surestep  
Pepper 171562

Surestep   
Quartz Stone 17512

TUỲ CHỌN MÀU Dưới đây là một số phương án màu trong bảng màu RAL 
248 màu và màu premium của thang Cibes Air. 

TUỲ CHỌN PHONG PHÚ

TUỲ CHỌN SÀN THANG

Sàn thang Cibes được làm với vật liệu PVC chống trượt cùng nhiều phong cách khác nhau. Bạn cũng có thể lựa 
chọn sử dụng sàn ốp gạch hoăc ốp gỗ vân laminate cho chiếc thang của mình.

TUỲ CHỌN VÁCH KÍNH & CỬA THANG

Trong suốt Trắng khói Trắng mờ Nâu khói Xám khói Nâu trầm
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WOOD

TỰ THIẾT KẾ

Giếng thang: màu RAL 9016, vách kính. Vách 
bảng điều khiển phía sau: Oak, vách phía 
trước: DecoLegno Piombo HM00 HF. Tay vịn 
và thanh an toàn màu RAL 9016. Sàn: tuỳ 
chọn cơ bản.

Giếng thang màu RAL 5014. vách kính
Vách bảng điều khiển phía sau: Oak; vách phía 
trước: RAl 5014. Tay vịn và thanh an toàn mạ 
nhôm. Sàn laminate vân gỗ.

Giếng thang: màu Alesta Amethyst 2, vách 
kính. Vách bảng điều khiển phía sau: Bamboo, 
vách phía trước: DecoLegno Piombo HM07 
Tay vịn và thanh an toàn mạ nhôm. Sàn: tuỳ 
chọn cơ bản.

TEXTILE

Giếng thang màu RAL 8022, vách kính. Vách 
bảng điều khiển phía sau: Wool, vách phía 
trước RAL 6020. Tay vịn và thanh an toàn 
màu RAL 9005 Sàn: Surestep Material Black 
Seagrass. 

Giếng thang: màu RAL 1019, vách thép đồng 
màu. Vách bảng điều khiển phía sau: Linen, 
vách phía trước RAL 1019. Tay vịn và thanh an 
toàn mạ nhôm. Sàn: laminate vân gỗ. 

Giếng thang màu Roman Gold, vách kính .Vách 
bảng điều khiển phía sau: Wool, vách phía 
trước: Roman Gold.  Tay vịn và thanh an toàn 
mạ nhôm. Sàn thang Altro Contrax màu đen. 

METAL

Giếng thang: màu RAL 7021, vách kính. Vách 
bảng điều khiển phía sau và phía trước: màu 
RAL 7021. Tay vịn và thanh an toàn màu RAL 
7021. Sàn: Surestep Material Grey Seagrass. 

Giếng thang: thép không gỉ. Vách bảng điều 
khiển phía sau màu RAL 9016, vách phía trước 
màu RAL 9005. tay vịn và thanh an toàn mạ 
nhôm. Sàn Altro Contrax màu đen.

Giếng thang mạ nhôm, vách kính. Vách bảng 
điều khiển phía sau: màu RAL 9016, vách phía 
trước màu RAL 7004. Tay vịn và thanh an toàn 
mạ nhôm. Sàn: Surestep Material Quartz Stone 
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Lắp đặt nhanh chóng
Trong khi việc lắp đặt thang máy gia 
đình truyền thống đòi hỏi thời gian 
nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng và 
cần can thiệp sâu vào kết cấu nhà khi 
đào hố pít thì những việc này được 
giảm tải tối thiểu đối với thang máy 
gia đình Cibes nói chung và Cibes Air 
nói riêng. Thời gian lắp đặt chỉ từ 5-7 
ngày, hạn chế tối đa việc can thiệp 
vào kết cấu.

CIBES AIR®

Giếng thang tích hợp
Giếng thang thông minh bằng khung nhôm 
định hình, vách kính hoặc vách thép. 

Hệ thống trục vít
Hệ thống trục vít bền bỉ, chịu tải lên 
tới 11 tấn. 

Không phòng máy
Phòng máy tích hợp bên trong thang 
máy, tối ưu diện tích tối đa.

Nhiều tuỳ chọn sàn thang
Tuỳ chọn sàn thang đa dạng vật liệu, 
màu sắc.

Chiều cao đỉnh giếng thấp
Chiều cao đỉnh giếng chỉ 2250 mm, 
phù hợp với hầu hết mọi loại công 
trình .

Công nghệ LED tiết kiệm điện
Trần và sàn thang được trang bị đèn LED 
tiết kiệm điện năng tiêu thụ.

HỆ TRUYỀN ĐỘNG
Hệ truyền động Ecosilent đảm bảo 
sự vận hành êm ái trên thang máy 
gia đình Cibes.

TRỤC VÍT
Hệ thống trục vít được cải tiến 
tăng thêm số mối ren và độ dốc 
để sàn nâng di chuyển mượt 
mà. 

CON LĂN DẪN HƯỚNG
Con lăn dẫn hướng tiếp xúc với 
sàn nâng và thanh dẫn hướng, 
góp phần giảm thiểu ma sát  
90%.

BỘ GIẢM ÂM
Bộ giảm âm được bọc bên 
trong một hộp kim loại bằng 
vật liệu cách âm giúp giảm 
tiếng ồn vận hành.

CHỨNG NHẬN
Loại chứng nhận
Nhãn năng lượng
A - hệ truyền động Ecosilent 
B - hệ truyền động tiêu chuẩn 
Theo VDI 4707 

Không hố pít
Không cần đào hố pít hoặc hố pit chỉ sâu 
từ 50-70mm*

*Hố pít sâu 70mm trong trường hợp 
sàn ốp gạch/ gỗ vân laminate

HỆ TRUYỀN ĐỘNG ECOSILENT
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A20 (EI60G) AL5 AL6

ĐÈN LED  
Hệ thống LED trần tiết kiệm điện

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

NÚT GỌI THANG 

HỆ THỐNG KHOÁ 
Một số tuỳ chọn khoá thang máy Cibes

TUỲ CHỌN CỬA THANG
Cửa nhôm, thép, cửa chống cháy

Nút gọi thang 
tiêu chuẩn

Nút gọi thang 
cảm ứng

Nút gọi thang 
kèm đầu đọc thẻ 
RFID 

Nút gọi thang 
từ xa.

2 hướng đối diện 
(3 điểm dừng)

Một hướng 
(2 điểm dừng)

Vuông góc
 (2 điểm dừng)

TUỲ CHỌN HƯỚNG MỞ CỬA

Sàn thang (dài x rộng) (mm) Tải trọng

800 x 830 300 kg, 2-4 người

1000 x 830 300 kg, 2-4 người

1000 x 930 300 kg, 2-4 người

1100 x 930 300 kg, 2-4 người

800 x 1217 400-500 kg,5 - 7 người

900 x 1467 400-500 kg,5 - 7 người

1000 x 1267 400-500 kg,5 - 7 người

1000 x 1367 400-500 kg,5 - 7 người

1000 x 1467 400-500 kg,5 - 7 người

1100 x 1467 400-500 kg,5 - 7 người

1100 x 1597 400-500 kg,5 - 7 người

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Vị trí Trong nhà

Tải trọng 300-500 kg

Tốc độ 0.15 m/s

Chiều cao hành trình 20 m

Số điểm dừng tối đa 6

Chiều cao đỉnh giếng 2250/1300 mm

Chiều cao vách điều khiển 1250 mm

Hố pit 0/50/70 mm*

Giếng thang Giếng thang vách kính/ thép

Cửa Cửa bản lề

Mẫu cửa Cửa thép/ cửa kính khung thép/ 
cửa nhôm/ cửa chống cháy**

Hệ truyền động Trục vít và bánh răng

Hệ thống điều khiển Hệ thống vi máy tính

Nguồn điện 1 pha hoặc 3 pha

Công suất động cơ 1.5 - 2.2 kW

Xuất xứ Thuỵ Điển

* Hố pít 70 mm khi sàn thang ốp gạch hoặc sàn laminate vân gỗ .
** Cửa thang EI60 theo tiêu chuẩn EN 81-58. Cửa chống cháy cần được kết hợp với 
giếng thang xây sẵn bằng vật liệu chống cháy tương đương và tuân theo quy định 
phòng cháy chống cháy hiện hành.
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TẬP ĐOÀN THANG MÁY CIBES
BRINGING PEOPLE TOGETHER

Được thành lập từ năm 1947, tập đoàn thang máy Cibes là một trong những tập đoàn hàng 
đầu thế giới về thang máy trục vít tiết kiệm diện tích. Công nghệ từ Thuỵ Điển và thiết kế tinh 
tế đậm chất Bắc Âu đã đem đến thành công cho Cibes Lift Group. Mạng lưới phân phối Cibes 
rộng khắp thế giới với hơn 50 quốc gia, 200 công ty con và văn phòng đại diện. Được thành lập 
từ 2015, Công ty TNHH Cibes Lift Việt Nam là công ty con duy nhất của tập đoàn thang máy 
Cibes tại Việt Nam, chuyên cung cấp giải pháp thang máy Cibes và dịch vụ hậu mãi chính hãng.  

Tất cả các dòng thang máy gia đình Cibes đều mang nhãn CE và trải qua quy trình kiểm định nghiêm ngặt trước khi xuất xưởng. 
Thang máy Cibes được chứng nhận đảm bảo tiêu chuẩn châu Âu về An toàn, Machinery Directive 2006/42/EC và EN 81-41. Sản 
phẩm được thiết kế độc quyền bởi Cibes. Cibes sở hữu bản quyền của tài liệu này © CIBES LIFT GROUP AB

www.cibeslift.com.vn | vietnam@cibeslift.com | 18001754

Scan để chat với Cibes


