Vårt mål
– friska hissar

En trygg hissaktör
med hög kompetens

S

tockholms Hiss- & Elteknik AB är en av
de ledande aktörerna på hissmarknaden i
Stockholm. Idag är vi ett företag med ännu bre
dare kompetens och ännu starkare resurser än
tidigare.
Samtidigt har vi kvar det lilla företagets personlighet,
där vi alltid arbetar nära våra kunder. Till exempel är
vi lätta att komma i kontakt med och det är enkelt
att få tag i rätt person. Med vår gedigna kompetens
utför vi alla arbeten med precision och noggrannhet.
Vi är helt enkelt en helhetsleverantör att lita på.
Vi håller oss ständigt utvecklade genom utbildning
av personal och interna utvärderingar av vårt arbete,
allt för att uppnå bästa kvalitet. Är ni osäkra på vad
just ni behöver för hisslösning? Fråga oss, hos oss
är ni alltid i trygga händer!

GOD HÄLSA OCH
VÄLBEFINNANDE

HISSkomponenter
Sedan 1972 levererar ADITECH komponenter till
hisstillverkare i hela Norden. Ett axplock ur vårt
sortiment: dörrstängare, tröskellister, fönsterramar,
foder, draghandtag, rullställ, kabelhållare, magneter,
säkerhetsskruv, styrskor, skydd för driv- och
brytskivor samt schaktbelysning m.m.

GOD UTBILDNING
FÖR ALLA

JÄMSTÄLLDHET

ANSTÄNDIGA
ARBETSVILLKOR
OCH EKONOMISK
TILLVÄXT

HÅLLBAR
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA

Ekströms
Verkstäder
Ekströms Verkstäder
PRODUKTIONER AB

PRODUKTIONER AB

HISSAR OCH
HISSAR OCH
RULLTRAPPOR
RULLTRAPPOR
– Din smidespartner i Sverige!
– Din smidespartner i Sverige!

info@aditech.se | www.aditech.se

Stallholmsvägen 46, 124 59 Bandhagen, 08–647 27 20
info@ekstroms-verkstader.se, www.ekstroms-verkstader.se
Stallholmsvägen 46, 124 59 Bandhagen, 08–647 27 20
info@ekstroms-verkstader.se, www.ekstroms-verkstader.se

INSTALLATION/MODERNISERING
Nyinstallation
eller renovering
INSTALLATION/MODERNISERING
av hissanläggningen.

Nyinstallation eller renovering av hissanläggningen.

REPARATIONER
Genomgripande ingrepp
som återställer hissen till
funktionsdugligt skick.

SKÖTSEL/UNDERHÅLL
Regelbunden kontroll av
hissens funktioner.
SKÖTSEL/UNDERHÅLL

REPARATIONER

ÅTGÄRDER

Utryckning vid uppkomna fel.
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Genomgripande
ingrepp som återställer hissen till
funktionsdugligt
FELAVHJÄLPANDE
skick.

SAR
IS

Vi vill att alla hissar ska vara ett tryggt och
säkert transportmedel och att våra kunder
ska vara nöjda med sina hissar och med
oss som leverantör, därför lägger vi stor
vikt vid att vårda både de hissar vi ansvarar
för och våra kunders förtroende.

Hissens livscykel
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V

årt mål är att alla hissar ska vara
friska. Med det menar vi väl fun
gerande och säkra hissar som adderar
värde till fastigheten och gör resan
bekväm för användaren.

Hissens livscykel
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Friska hissar
– serva hissen
så att den lever
längre

Regelbunden kontroll av
hissens funktioner.

ÅRLIG
SÄKERHETSBESIKTNING
Årlig säkerhetsbesiktning i samråd
med oberoende besiktningsorgan.

FELAVHJÄLPANDE ÅTGÄRDER

ÅRLIG SÄKERHETSBESIKTNING

Utryckning vid uppkomna fel.

Årlig säkerhetsbesiktning i samråd
med oberoende besiktningsorgan.

Förebyggande
underhåll är nyckeln

V

ill ni ha en driftsäker hiss och slippa råka
ut för större avbrott? Då är det bästa sättet
att satsa på förebyggande underhåll, som vi på
Stockholms Hiss- & Elteknik har mer än 50 års
erfarenhet av.
Teckna ett serviceavtal med oss, så ser vi till att er
hiss alltid fungerar som den ska. Till exempel kontaktar vi er om hissen behöver åtgärdas, så att ett
planerat driftavbrott med minimala störningar kan
genomföras.
Har ni frågor kring er hiss får ni snabb återkoppling
av er personliga kontaktperson, som hjälper er med
era funderingar.

Sandberg & Son
EST. 1921
SPECIALTILLVERKADE HISSAR OCH INREDNINGSSNICKERIER FÖR KUNDER MED HÖGRE KRAV

Beställ vår referensbroschyr på sandbergson.se, eller besök
vårt showroom för inspiration inför din projektering

Är ni vår nästa kund?

P

å Stockholms Hiss- & Elteknik är inga kun
der för små eller för stora. Samtidigt passar
våra unika egenskaper vissa kunder lite extra
bra!
Vi jobbar gärna med bostadsrättsföreningar samt
mindre och medelstora fastighetsbolag, då vi har en
lång erfarenhet av dessa kundgrupper. Vi är vana vid
lite längre beslutsprocesser och vi har tålamod att
ge svar på alla tänkbara frågor, alltid med ett trevligt
och personligt bemötande. Vår smidiga och snabba
service, där våra servicebilar täcker hela Storstockholm, vet vi också är uppskattad!

FÖR HÄR GÅR HISSEN ÄNDA UPP
Vi utvecklar, producerar
och säljer ombyggnadssatser för
modernisering av hissar.
Kan installeras och skötas av alla hissfirmor.
Enkelt underhåll och moduluppbyggt system ger
låga driftkostnader, reservdelar inom 24h
www.stegborgs.se

STEGBORGS EL-evator AB
Annebergsvägen 3
645 41 STRÄNGNÄS

E-post: info@stegborgs.se
Telefon: 0152-223 12
Telefax 0152-223 13

Telefon 08-602 65 60
Felanmälan 08-779 53 53
info@hiss-elteknik.se
www.hiss-elteknik.se
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Stockholms Hiss- & Elteknik AB
Västberga Allé 36C
126 30 Hägersten

