
NÄR KVALITET ÄR VIKTIGT



KREATIVA LÖSNINGAR



Med Microbizz mobil ärendehantering får du möjlighet att optimera er drift och underhåll i realtid med ett 
kraftfullt mobilt stöd för medarbetare samt en kundportal som stärker dialogen med kunder och leverantörer. 
Läs mer på microbizz.se eller kontakta oss på info@brightify.se eller 070-833 62 04.

Microbizz används inom flera branscher och detta är ett exempel på några av våra kunder

Optimera drift, kvalitet och dokumentation

Amsler Hiss kan erbjuda dig ett brett utbud av hissar och serviceavtal. Vi utför både nybyggnation och modernisering 
av alla slags hissar – kommersiella fastigheter, bostäder och sjukhus. Vi är stora förespråkare av att renovera och mo-
dernisera i första hand eftersom att vi alltid tänker på miljön.

Vårt arbetsområde innefattar hela Storstockholm. Vi använder enbart öppna hissystem som inte innehåller låsta 
komponenter. Det gör att reparation och service blir enklare och billigare på grund av att reservdelar säljs på en öppen 
marknad. 

Några av våra nöjda kunder är Stockholmshem, Handelsbanken, Hufvudstaden, Lennart Ericsson Fastigheter, Stock-
holms stad och ett antal bostadsrättsföreningar för att nämna några. 

DIN HELHETSLÖSNING NÄR DET KOMMER TILL HISSAR

KREATIVA LÖSNINGAR





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  E-post: info@stegborgs.se 
     Annebergsvägen 3  Telefon: 0152-223 12 
     645 41 STRÄNGNÄS  Telefax 0152-223 13 

Vi har nu, 20 år efter starten, blivit runt 35 medarbetare som sitter i lokaler i Bandhagen. 

Idag sköter vi om ca 1500 hissar från Södertälje i söder till Vaxholm i norr. Varje år bygger vi om ca 100 hissar  
– allt ifrån helt nya hissar till elombyggnader och mindre anpassningar av befintliga utrustningar. 

Amsler Hiss AB startades 1996 av Peter Amsler, som efter 15 år på andra firmor ville prova att starta eget.  
Vi har under åren skaffat oss stor erfarenhet av alla tänkbara hissar – inget jobb är för stort eller för litet.

HISSLÖSNINGAR SEDAN 1996



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.

Fjärås Industriväg 15, 430 33 FJÄRÅS
info@aditech.se | www.aditech.se

TJÄNSTER

Modernisering eller nyinstallation av 
din hiss? Vi löser ditt problem! 

INSTALLERING

Vi har en gedigen erfarenhet av att 
ta oss an alla typer av projekt – från 
planering till utförande. Vi gör mellan 
90-100 projekt om året. Här är det 
viktigt att beakta och respektera kun-
dens önskemål och krav för projektet  
så att slutresultatet matchar deras 
förväntningar – angivna tider och 
utförande ska följas och det ska vara 
ordning och reda på arbetsplatsen.

RENOVERING

Hissar behöver, precis som allt an-
nat, underhållas och renoveras. 
Vi utför alla typer av renoverings-
projekt för att få din hiss att hålla 
många år framöver. Vare sig det 
handlar om att byta ut hela hissen 
eller uppdatera till dagens standard 
och reglemente – gemensamt hittar 
vi en lösning efter ditt behov.



Din hissmaskinsleverantör



SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

Service är viktigt för hissens funktion. Detta för att undvika driftstopp, oplanerade reparationer, irriterade hyresgäster och 
inte minst för att förlänga hissens livstid. Vid servicebesök kontrolleras hissens säkerhetsfunktioner, driftsäkerhet och 
man ser allmänt över om nånting håller på att gå sönder så man kan åtgärda detta under planerade former.

Vi erbjuder förmånliga hisserviceavtal med serviceintervall anpassad efter hissens driftfrekvens och ålder. Vi samordnar 
med besiktningsföretagen så att er hiss blir besiktigad. 

Ring oss för förslag till serviceavtal – vi hjälper er att sänka era kostnader på hissen.



www.sandbergson.se

Vi specialtillverkar hisskorgar efter ert mått och 
önskemål. Välj mellan en enkel design eller mer 
exklusiva trä- och specialinredningar. 

SCHEMALAGD SERVICE

Alla våra hissar har schemalagd service. Detta innebär 
att vi kontinuerligt servar dem och ser till så att hissen 
fungerar som det ska. Allt för att undvika oförutsedda drift-
stopp och onödiga kostnader. Hur ofta detta görs varierar 
från hiss till hiss, beroende på hissens driftintensitet. All 
form av service utförs enligt regler och angivna föreskrifter. 

FELANMÄLAN / JOURVERKSAMHET

Om något akut fel skulle uppstå på hissen så finns tillgång 
till vår jour, som är öppen dygnet runt. Om din hiss har en 
nödtelefon kopplas du direkt till vår bemannade larmcen-
tral. Du kan även ringa in dygnet runt för att göra felan-
mälan, via numret nedan. Då ser vi snabbt och enkelt till att 
lösa ditt akuta hissproblem.

Journummer: 08-746 80 25



REFERENSER

BRF  

TRÅNGSUND

Bostadshus.

Byte av maskin och 
apparatskåp. All 
elektronik samt den 
gamla hisskorgen 
byttes ut. 



Ekströms Verkstäder  
produktioner AB

Vi levererar:
…hissfronter och hissdörrar i såväl standard som specialutförande i färdiga höjder och bredder.

…hisskorgar både för persontransport och varutransport.
…hisschakt måttanpassade i husen efter kundens önskemål.

…inklädnader av rulltrappor.
…skräddarsydda detaljer till hiss, till exempel omfattningartill hissfronter, väggomslutande karmom-

fattningar.

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

Föregående arbeten kan levereras i såväl stål, rostfritt, koppar, mässing och  
emaljplåt samt efter kundens önskemål.

KUNGSHOLMS 

TORG 5

Kommersiell fastighet.

Byte av maskin och ap-
paratskåp. All elektronik 
samt den gamla hisskorgen 
byttes ut. Vi bytte även ut 
de gamla slagdörrarna till 
automatiska glasdörrar.



Kvalitet

Engagemang

Flexibilitet

Det personliga 
budbolaget!

www.budcompaniett.se
08-648 88 90



Byt inte ut hissen,
modernisera den.
Spara pengar och miljön.
För mer information gå in på: 
hydroware.se/modernisera_hissen

Byt inte ut hissen,

Spara pengar och miljön.

Tänk och agera klokt!

Kvalitet, miljö och arbetsmiljö är viktigt för oss. Så pass viktigt att vi har valt att ISO-certifi era oss. Kvalitetsförbätt-
ring och att minimering av vår miljöpåverkan är saker som vi arbetar hårt med. 

När det kommer till kvalitet ska vi alltid ge våra kunder en hög grad av service – genom såväl rätt kvalitet som en hög 
tillgänglighet. Vi arbetar aktivt med att följa utvecklingen inom vår bransch för att kunna satsa på nya produkter och 
våra medarbetares kompetens. Men också med att vara fl exibla och lyhörda gentemot våra kunder, samt att ständigt 
utveckla och förbättra våra medarbetares arbetsmiljö. 

Miljöpolicyn utgör grunden för vårt tänkande och agerande i vårt arbete. Vi vill inte enbart uppfylla de minimikrav som 
miljölagstiftningen ställer på oss – vi vill gå ett steg längre. Genom att aktivt göra val som är skonsamma för vår miljö 
kan vi bedriva ett arbete som ständigt förbättrar oss i vårt miljöarbete. 

KVALITET, MILJÖ, ARBETSMILJÖ



Jonsson & Wiklund Måleri har över 35 års erfarenhet av branchen.Vi är fyra anställda och åtar oss 
alla förekommande måleriarbeten. Vi kan även utföra enklare byggprojekt.

Senapsvägen2, 178 35 Ekerö
070-104 38 30 • 070-104 38 31 • jonsson.wiklund@gmail.com

JONSSON & WIKLUND
MÅLERI AB



KVALITET IN I MINSTA DETALJ!
Västkustföretaget som hjälper sina kunder med an-
passade hissprodukter.

Vi graverar och tillverkar paneler, hisstablåer, ramar, 
pulpeter och plåtdetaljer efter kundens behov.

HISSPANELER UTAN GRÄNSER...

Stålgatan 10, 432 32 Varberg • Tel: 0340-848 40 • Fax: 0340-174 38
info@varbergsskyltgravyr.se • www.varbergsskyltgravyr.se

Varmt välkommen att kontakta oss!

UTMÄRKELSER

2011 - DI GASELL FÖRETAG
Sverige behöver tillväxt, och Sveriges entreprenörer 
behöver inspirerande förebilder. Därför utser Dagens 
Industri de snabbast växande företagen i landet till Ga-
seller.

2013 - AAA SOLIDITET RATING
Det högsta kreditbetyg ett aktiebolag kan få är AAA. 
Bland annat krävs att företaget omsätter mer än 2 mil-
joner, har varit verksamt i minst 10 år och har nyckeltal 
som är väsentligt över branschens genomsnitt.

2014 - DI GASELL FÖRETAG
Sverige behöver tillväxt, och Sveriges entreprenörer 
behöver inspirerande förebilder. Därför utser Dagens 
Industri de snabbast växande företagen i landet till Ga-
seller.

MARS 2015 - ISO CERTIFIERAD
Vad kännetecknar dagens framgångsrika företag? Ett 
kännetecken är kvalitet. Kvalitet i det interna arbetet, i 
relationer till kunder och i levererade produkter/tjänster.

FEBRUARI 2016 - 20 ÅRS JUBILEUM
I två decennier har vi levererat hissar i världsklass.

MAJ 2016 - HISSFÖRBUNDET
I maj 2016 gick vi med i Hissförbundet som är en intres-
seorganisation inom hissbranschen.
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KOMPLETTA HISSARHISSDÖRRAR

SÄKERHETSKOMPONENTER STYRSYSTEM

HISSMASKINERRESERVDELAR

Witturgruppen är en av världens största 
oberoende leverantörer av komponenter och 
system till hissindustrin.

I vårt produktsortiment finner ni inte enbart 
hissdörrar, utan även säkerhetskomponenter, 
maskiner, reservdelar, styrsystem, kompletta
hissar och mycket mer.

Från våra kontor i Stockholm, Lund, Drammen, 
och Tammerfors förser vi den nordiska hiss-
marknaden med såväl produkter som teknisk 
support.

tel: +46 8 564 755 40

WITTUR SWEDEN AB
SVERIGE  NORGE  DANMARK  FINLAND  ESTLAND

EXCELLENCE IN SOLUTIONS

www.wittur.se  www.wittur.com

KOM GÄRNA OCH HÄLSA PÅ 

SÅ KAN VI BERÄTTA MER OM OSS.

Hardemogatan 21, 124 67 Bandhagen

Öppettider: 07.00–16.00

Felanmälan:

08 - 746 80 25

felanmalan@amslerhiss.se 

Övriga ärenden:

08 - 556 433 00 

info@amslerhiss.se


