
          Suverene heisløsninger





Heisen monteres normalt i en heissjakt i betong. TKS Gemini 
kan også monteres i en selvbærende stålsjakt. 

Fordelen med stålsjakt er at heisen kan monteres frittstående i 
et trapperom, noe som kan være både plass- og kostnads-
besparende, og i tillegg gi en praktisk og enkel løsning, som 
krever mindre bygningsmessige tilpasninger. Stålsjakten kles 
med stålplater og kan leveres i en rekke alternative RAL-farger 
eller om ønskelig med glassvegger i alternative utførelser.

TKS Gemini er merkenavnet på vår produktserie for personheiser.  Våre 
Gemini heiser tilfredsstiller BREEAM-krav for energieffektiv drift og er 
klassifisert i energiklasse A. Våre heiser har mulighet for regenerering av 
energi og for fullverdig automatisk evakuering uten tilkalling av ekstern 
hjelp.



TKS Gemini-serien har et bredt anvendelsesområde og 
kategoriseres for den type bygg og funksjon heisen skal ha:

TKS Gemini kan leveres med heisstoler i forskjellige størrelser 
tilpasset bruken og byggteknisk forskrift TEK 10, samt kravene 
til universell utforming av byggverk.

Heisbetegnelse Type bygg Kapasitet kg

Gemini Boligblokk / rekkehus 630-800

Gemini Plus Boligblokk / næringsbygg 630 -1350

Gemini Premium Boligblokk / næringsbygg 1000-1600

Gemini Robust Skole / sykehus / lagerbygg 1000-2500

Gemini Panorama Boligblokk / næringsbygg 320-1600

Gemini Optimal Rehabilitering / utskifting 320 -1600

Gemini Bilheis Boligblokk / næringsbygg 3500-5000



Dørene i heisstolen leveres i rustfritt børstet 
stål som standard, mens sjaktdørene leveres 
lakkert med farge RAL 7032, men kan leveres i 
andre RAL-farger eller i rustfritt stål. 

Det kan også leveres dører med glasspanel 
i forskjellig utførelse. Hele heisstolen kan 
dessuten leveres med glassvegger, som gjør at 
den passer godt inn i et åpent miljø. 

Heisdørene leveres enten som sideåpnende 
teleskopdører, som er standard løsning – eller 
som sentralåpnende dører. 



Valgmuligheter i heisstol
Her viser vi noen eksempler på valg av farge og 
utstyrskombinasjoner. Det er flere muligheter 
for alternative fargevalg og valg av utstyr og 
utforming av heisstoler.

Standard heisstolinnreding:
• Hvite lakkerte veggplater i stål
• Sort antisklibelegg på gulv
• Speil på øverste halvdel av endevegg
• Håndrekke under speil
• Perforert lakkert plate i stoltak

Glassdører “Big vision” Standardfarge RAL 7032 Spesialfarge

Sjaktdører

Rutet glass Stål Blank

T1

Sort Matt glass

T2 T3

T4 T6T5

Håndrekke

Stoltak

Sjaktdørene kan leveres i flere utførelser og farger

Det finnes i tillegg et stort utvalg av spesialløsninger og heisstolinnredninger



Gulvbelegg

Gummi Aluminium / stål PVC antiskli

Veggene i heisstolen leveres i lakkert utførelse, med laminerte 
plater eller i rustfritt stål.

Veggplater kan monteres 
heldekkende eller delt 
med 2-4 paneler, med 
skarp eller avrundet kant 
på hjørneprofilene.

Sjaktdørene kan leveres i flere utførelser og farger

Det finnes i tillegg et stort utvalg av spesialløsninger og heisstolinnredninger

Lakkert stålplater / RAL Farger

Hvit
RAL 9016

Blå
RAL 5024

Beige 
RAL 1019

Stålgrå
RAL 9006

Sort
RAL 9005

Laminerte plater

Hvit Grafitti grå Marine blå

Rustfritt stål med forskjellig overflatestruktur

Kirsebær Sandstein

Blank Børstet Canvas Lærstruktur Gull

Merk at fargene som vises ikke er gjenngitt nøyaktig



TKS Heis AS    Telefon 4000 1059    post@tksheis.no    www.tksheis.no

TKS Heis har hovedkontor og produksjons-
anlegg på Nærbø på Jæren. 

Våre montasje- og serviceteam betjener 
hele landet. 

Vi har egne avdelinger i:

 Trondheim
 Ålesund
 Bergen
 Kristiansand
 Oslo

Vi har meget engasjerte og dyktige medarbeidere 
som sørger for at du får en kostnadseffektiv heis-
løsning i tråd med behovet og iht. regelverket.

Sammen med et høyt servicenivå, gjør dette oss 
til den foretrukne samarbeidspartneren for 
heisløsninger.

I tillegg til nyinstallasjoner foretar vi også 
oppgradering og utskifting av eldre heiser.

EUROPEAN PLATFORM &
STAIRLIFT ASSOCIATION


