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CIBES ECOSILENT
Den lydløse og bæredygtige 

lift-revolution

Lift-skrue
Lift-skruen har en 3 x 
højere pitch (36 mm), og 
skruekontakten er så glat 
og præcis, at du knap 
bemærker den under 
transporten.

SilentBox
Drivaggregatet er indkapslet i et ele-
gant, lydisoleret metalhus, der dækker 
drevene og fjerner højfrekvensstøj.

Drev
Det nyudviklede skrue-
drev er optimeret til lydløs 
og energieffektiv drift.

Styreruller
Føringsrullerne reducerer frik-
tionen med 90 %. De behøver 
derfor ingen smøring, hvilket letter 
vedligeholdelsen.
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Du er altid velkommen til at kontakte vores specialister for
yderligere information om Cibes EcoSilent - ring 80 37 37 37



OPLØFTENDE 
OPLEVELSE

Som at svæve på en sky
EcoSilent byder på lydløs, glidende og komfortabel 
transport helt uden vibrationer. Mere behageligt og 
sikkert kan du ikke bevæge dig mellem bygningens 
forskellige niveauer. Du oplever kvaliteten i hver eneste 
detalje fra teknik over design til betjening. EcoSilent er 
da også produceret i Sverige af Cibes Lift Group, der 
har over 70 års erfaring på området og er en af verdens 
største producenter af lavhastighedslifte. 

Teknikken er langt fra det eneste unikke 
ved EcoSilent. Den komplette pakke  
byder også på brugerkomfort i særklas-
se og lækkert design, som nemt tilpas-
ses enhver bygning.

botved.dk

1. Lydløs drift
EcoSilent falder ind i boligens om-
givende lyde, så du slet ikke hører 
liften. Inde i liften ligger lydniveauet 
på 55 dB, hvilket svarer til almindeligt 
regnvejr. Uden for liften er lydniveau-
et helt nede på 40 dB svarende til 
”støjen” fra en moderne fryser. 

2. Minimalt energiforbrug
EcoSilent har energimærke A, og med 
et forbrug på kun 215 kWh/år bruger 
den 45 % mindre energi end lifte 
uden Cibes nye skrue-drev. Et oplagt 
valg til bæredygtigt byggeri.

3. Stærkt reduceret slid
Reduceret friktion betyder mindre slid 
- og det er netop, hvad EcoSilents ba-
nebrydende skrue-drev og styreruller 
leverer i en effektiv kombination. Spar 
på smørelse, service og driftsudgifter 
og nyd den stabile og gnidningsløse 
transport.

Smarte og fleksible liftløsninger
EcoSilent systemet er pladsbesparende og lige til 
at integrere i eksisterende bygninger med minimal 
strukturel indvirkning. Det brede udvalg af farver og 
materialer giver alle muligheder for at matche designet 
med omgivelserne. Du kan selv designe liften fra gulv 
til loft. Vi leverer og installerer den præfabrikerede 
løsning i håndterbare moduler, der optimerer logistik, 
installation og økonomi.

MARKEDETS MEST LYDLØSE OG 
ENERGIVENLIGE LIFTE MED 

SKRUE-DREV
Cibes nyudviklede EcoSilent skrue-drev har revolutioneret lift-teknikken med bl.a. langt 
mindre friktion og energiforbrug end tilsvarende systemer på markedet. Det innovative 
koncept giver EcoSilent lifte tre helt afgørende fordele:


