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Voiko hissi muuttaa elämän? 
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Tuskinpa vain, vastaa 

henkilö, jolla ei ole 

hissiä eikä ole 

ajatellutkaan 

asiaa. 

Ehdottomasti, 

vastaa sellainen, 

jolla on hissi kotonaan. Hissin omistajat tietävät 

nimittäin, että kyse on paljon muustakin kuin vain 

kerroksesta toiseen liikkumisesta. Kyse on elä-

misen laadun parantamisesta tai 

säilyttämisestä.
  

 Kuten eräs vanhempi belgialainen 

pariskunta. He ovat asuneet talos-

saan 28 vuotta, mutta nyt portaista 

on tullut ylitsepääsemätön este, 

minkä vuoksi heidän mie-

lestään rakas 

kotitalo on myytävä. Sattumalta he kuulivat Aritcon 

kotihisseistä. Hissin mukana muuttui elämä ja 

pariskunta voi jatkaa talossa elämistä. 

Sitten on nelikymppinen pari, joka etsi messuilla 

uusia portaita taloonsa. He tupsahtivat 

osastoomme, jossa oli kotihissejä eikä ollenkaan 

portaita. Uusi ajatus ja ratkaisu, johon myös he 

päätyivät siltä seisomalta!

Aritco on vuonna 1995 perustettu 

ruotsalaisyritys. Siitä lähtien 

olemme kasvaneet 

erääksi 

maailman 

johtavaksi 

kotihissien 

toimittajaksi. Kotihissit olivat 

pitkään liikuntarajoitteisiin 

ihmisiin liittyvä asia. He luonnollisesti 

ymmärsivät hissin edut 

kotonaan. Lisäksi he pystyivät 

vapaasti valitsemaan uuden kodin. 

Hissi antaa valinnanvapautta, kun 

pohjaratkaisut ja portaat aiemmin 

esteenä. 

Viime aikoina uusi käyttäjäryhmä on 

löytänyt kotihissit. Sellaiset, jotka eivät oikeastaan 

tarvitse hissiä. Sellaiset, joille portaat, ikä tai liikun-

tarajoitteet eivät ole haitta. Miksi, voidaan kysyä. 

Uskomme, että hissimme ovat kehittyneet käytän-

nön ongelmien ratkaisusta käytännölliseksi sisus-

tuselementiksi. Kotihissi helpottaa arkea, kun sitä 

tarvitaan, ja samalla se on näyttävä osa sisustusta. 

Laadukas design ja suunnittelu antavat lisäarvoa 

elämään. 

 

Tervetuloa tutustumaan Aritcon mallistoon. Tuhan-

sien asiakkaidemme ansiosta tiedämme, mitä his-

simme voivat sinulle tarjota. Olemme 

varmoja, että tiedät itsekin pian 

paljon enemmän.

Hissi kotona?
-En ole ikinä 

kuullut mitään 
hullumpaa.
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Onko sinulla yläkerrassa 
vaatekomero? Uusi hissi 
mahtuu sinne hyvin.
Kotihissimme ovat kompakteja. Älykkään rakenteen ansiosta ne paremminkin luovat 
tilaa kuin vievät sitä. Kerromme rakenteesta lisää seuraavilla sivuilla. Ensiksi haluamme 
sanoa, että hissimme mahtuvat käytännössä minne vain. Pienimmät kotihissimme eivät 
vie juuri vaatekomeroa enempää tilaa. Suuretkin hissit mahtuvat selvästi pienempään 
tilaan kuin mitä luulisi. Uskomme, että tämä on mielestäsi hyvä uutinen. Se nimittäin 
merkitsee, että et joudu toteuttamaan suuria muutoksia etkä tarvitse suurta tilaa 
saadaksesi itsellesi kotihissin. 
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Onko sinulla yläkerrassa 
vaatekomero? Uusi hissi 
mahtuu sinne hyvin.
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Ymmärtääksesi kotihissiemme erityisyyden sinun on hyvä tutustua ensin hieman tavallisiin 
hisseihin. Tavallinen hissi edellyttää, että sen päällä on konehuone ja alla hissikuoppa. Muutostyöt 
maksavat, ja toisinaan hissi on kotona kaikkea muuta kuin viihtyisässä paikassa. 
          Kotihisseissämme on älykkäämpi rakenne. Periaatteessa ne toimivat isolla ruuvilla, joka nostaa 
ja laskee hissikoria. Hissimme eivät siis tarvitse konehuonetta. Ne voidaan asentaa suoraan lattiaan 
lähes mihin tahansa kohtaan. Jos hissi halutaan aivan lattian tasalle, tarvitaan vain 50 millimetrin 
syvennys. Helpompaa ja joustavampaa asennusta ei olekaan. Eikä edullisempaa. Ylimääräistä työtä 
ei tarvita sen enempää uusissa kuin uusittavissa asennuksissa. Eikä siinä vielä kaikki. Älykkään ja 
testatun rakenteensa ansiosta kotihissimme ovat huomattavasti edullisempia kuin tavalliset hissit. 
Eikö olisikin hyväksi sekä kodille että lompakolle, jos meidän kotihisseistämme tulisi tavallisia? 

Kotihissejämme on käytössä 
kaikkialla maailmassa. 
Syynä on juuri niiden 
ainutlaatuisuus. 
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Olemme kertoneet, mitä hyötyä kotihissistä voi olla ihmisille. Kotihissimme vievät 
vähemmän tilaa kuin ikinä uskoisit. Hissiemme rakenne on paljon parempi sekä 
kodille että lompakolle kuin tavalliset hissit. Emme maininneet vielä hissiemme hienoa 
muotoilua. Emmekä suurta valinnanvapautta materiaalien ja ulkoasun suhteen. Ennen 
niistä puhumista on kuitenkin kerrottava eräs tärkeä asia. Kaikki nämä edut saavat 
sinut ehkä luulemaan, että kotihissimme myös maksavat paljon. Se ei pidä paikkaansa. 
             
          Useimmat asiakkaamme yllättyvät iloisesti, kun hinta tulee puheeksi Se on 
alhaisempi kuin uskoisi. Tähän on useita syitä. Meillä on uudenaikainen ja tehokas 
tuotantokoneisto Ruotsissa. Olemme maailman johtava valmistaja, joka myy paljon 
kotihissejä. Hisseissämme on älykäs rakenne. Näiden tekijöiden vuoksi hinta 
ratkaisee vain harvoin, saadaanko taloon kotihissi vai ei. Hinta pikemminkin parantaa 
mahdollisuuksia hankkia kotihissi. 
 
          Kun tämä on selvitetty, voit tutustua paremmin myös muunlaisiin ajatuksiin 
esimerkiksi ympäristöstä. Tämän jälkeen voit selata eteenpäin kaikessa rauhassa ja 
nauttia kotihissisi ulkoasusta. 

Kauneudella ja mukavuudella 
on hintansa. 
Se on alempi kuin uskoisit. 
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Matka alkaa visiosta
Kuten sinulla, myös meillä Aritcolla on näkemys kotihisseistä. 
Sinun matkasi on ehkä vasta alkanut, mutta me aloitimme 
omamme jo vuonna 1995. Yritys toimi aluksi ruohonjuuritasolla, 
mutta nyt sen liikevaihto on yli 300 miljoonaa kruunua ja 
toimintaa on yli 30 maassa ympäri maailman. Pidämme edelleen 
kiinni visiostamme. Haluamme tehdä kotihisseistä luonnollisen 
osan ihmisten elämää. Toimitusjohtajamme Tommy Löwbäck 
kertoo, mitä olemme pakanneet tällaiselle matkalle.  
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”Eihän kukaan tarvitse tietokonetta kotiinsa!” Näin järkeili Ken Ol-
sen vuonna 1977 johtavan tietoyrityksen toimitusjohtajana. Nykyään 
asia on pikemminkin päinvastoin. Missä kodissa selvittäisiin ilman 
tietokonetta? 

Maailman erään johtavan hissiyrityksen toimitusjohtajana haluan 
välttää Ken Olsenin virheen väittämällä sen sijaan, että tulevaisuu-
dessa kotihissejä on paljon useammassa kodissa kuin tällä hetkellä.        
          Olet itse yksi todiste ennustukseni toteutumisesta. Sinähän 

luet kotihissiesitettä luultavasti sen takia, että olet kiinnostunut 
hankkimaan kotiisi hissin. Siihen voi olla erilaisia syitä. Yleensä 
asiakkaalla on joko liikkumisrajoitteita tai hän alkaa ikääntyä. Mo-
lemmissa tapauksissa kotihissi on apuväline, jonka avulla asiakas voi 
liikkua kotinsa eri kerrosten välillä. Kotihissin hankkimiseen on kui-
tenkin kolmaskin motiivi, nimittäin itse kotihissi. Kotihissiin aletaan 
suhtautua pelkän mekaanisen mukavuuslaitteen sijaan yhä enem-
män kodin kalusteena. 

Tässä kehityksessä Aritcolla on iso rooli. Ajatuksemme hisseistä ja 
kodeista sekä tapa, jolla kuuntelemme asiakkaiden tarpeita, muis-
tuttavat Apple-yhtiötä. Applella ei ajateltu ensin tekniikkaa, vaan 
kokemusta. Purkista kokemukseen. Samoin ajattelemme myös me. 
Peltipurkista (tietysti laadukkaasta purkista, jossa on älykkäitä tekni-
siä ratkaisuja) kokemukseen.

  Tiedän, mistä puhun. Kodissani on kolme kerrosta, enkä ole vä-
hiten sen vuoksi iloinen työstäni hissiyrityksen toimitusjohtajana. 
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Aritco on saanut muutamana vuonna DI Gasell -diplomin. 
Se tarkoittaa, että olemme yksi maan nopeimmin kas-
vavista yrityksistä. AAA on korkein luottoluokitus, jonka 
osakeyhtiö voi saada.

Kotonani on tietenkin kotihissi. Se on keskellä olohuonetta ja se 
on valmistettu pääasiassa lasista. Hissi on valaistu rohkeasti ja se 
on tavallaan huomiota herättävä, mutta kuitenkin luonnollinen osa 
kotia. Juoksen jatkuvasti portaissa. Sillä tavalla pääsee nopeammin. 
Toisinaan on kuitenkin kuljetettava tavaraa, ja silloin käytän hissiä. 
Joskus astun hissiin vain siksi, että se tuntuu hieman ylelliseltä. 
Toisinaan vieraillani on polvivaivoja, jolloin hissi tuntuu lämpimältä 
tervetulotoivotukselta. Vuodet kuitenkin kuluvat, ja käytän hissiä 
tulevaisuudessa varmasti yhä useammin. Yhden asian tiedän var-
muudella, nimittäin sen, että minun ei tarvitse vaihtaa asuinpaikkaa 
vain sen takia, että jalkani eivät kestä portaita.  
         Kotihissimme perustuvat pohjimmiltaan älykkääseen tekniseen 
ratkaisuun. Se tuottaa asiakkaille säästöjä sekä itse tuotteen että 
asennuksen osalta. Viehätys perustuu valinnanvapauteen valikoi-
man, muotoilun ja materiaalien suhteen. Niiden ansiosta hissi on 
enemmän kaluste kuin kone. Olemme aiheuttaneet alalla tietynlaisen 
vallankumouksen. Uutuuksia yhdistettyinä hienoon käyttökokemuk-
seen. Se on minusta hyvin jännittävää. Aritco on auttanut ihmisiä 

näkemään hissit muunakin kuin peltilaatikoina. Hissistä on tietenkin 
hyötyä jokapäiväisessä elämässä, mutta se myös saa kodin tuntu-
maan vielä enemmän kodilta. 

Riippumatta siitä, minkä takia haluat hankkia kotihissin, olet jonkin-
lainen pioneeri. Kuten sanottu, monet muut tekevät tulevaisuudessa 
samoin kuin sinä. Kaikki ihmettelevät, miksi eivät hankkineet hissiä 
aikaisemmin.” 
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Aritco ja ympäristö
Aritco on edelläkävijä ympäristövaikutusten osalta. 
Olemme ensimmäinen valmistaja, jonka kotihisseissä on 
ympäristömerkintä. Yli 95 prosenttia osista voidaan kierrättää. 
Lisäksi kotihissit ovat energianäkökulmasta A-luokkaa.
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         On eräs asia, josta olemme yhtä 

ylpeitä kuin kotihisseistämme. Se on ympäristöajattelumme. 

Kun ympäristöstä kuuluu yhä hälyttävämpiä uutisia, tuntuu 

hyvältä pystyä sanomaan rehellisesti, että teemme kaikkemme 

ympäristövaikutusten minimoimiseksi. 

Ponnistelemme aidosti kestävän 

yhteiskunnan eteen. Voisimme tietysti 

kertoa tästä vain näyttämällä erilaisia 

sertifikaatteja, jotka olemme ansainneet. 

Haluamme kuitenkin mainita joitakin vihreitä esimerkkejä, jotta 

ymmärtäisit paremmin, miten tärkeää ympäristöajattelu on meille. 

 Asetamme toimittajillamme tiukat ja pikkutarkat 

vaatimukset sen suhteen, miten ne valmistavat meille 

toimitettavat tuotteet. Ensisijaisesti käytämme toimittajia, jotka 

sijaitsevat lähellä laitostamme Kungsängenissä Tukholman 

ulkopuolella. Näin pyrimme 

vähentämään pitkien kuljetusten 

tarvetta. Kaikki kotihissiemme 

materiaalit on luokiteltu erilaisten 

ympäristönormien mukaan (kullekin 

materiaalityypille on lukuisia erilaisia 

standardeja). Huolehdimme myös 

siitä, että hissien pakkaukset ovat 

mahdollisimman ympäristöystävällisiä. 

Kun suosittelemme asiakkaille 

kuljetusyritystä, valitsemme ympäristön 

kannalta parhaan vaihtoehdon. 

 Kotihissimme ovat myös rakenteensa ansiosta edullisia 

ympäristölle. Monissa tavallisissa hisseissä on moottori ja 

hydrauliikka. Jälkimmäinen tarkoittaa öljyä. Sitä ei tarvita 

kotihisseissämme pientä voiteluöljymäärää lukuun ottamatta. 

Voit siis luottaa siihen, että kotihissisi on vihreä, vaikka valitsisit 

sille jonkin toisen värin.  
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Millaiselta haluat hissin näyttävän? 
Hyvä, järjestämme asian. 

Kolme esimerkkiä kotihissin suunnittelusta.
1. Huomaamaton hissi, joka sulautuu huoneeseen. 

Haluatko ryhtyä suunnittelijaksi? Meillä se on täysin mahdollista. Ensin valitset hissimallin. Sen jälkeen valitset värit, 
valaistuksen, lattiamateriaalin, erilaisia lasilaatuja tai ruostumattoman levyn. Voit määritellä jopa painikkeisiin liittyvät 
tekstit. Eikä siinä vielä kaikki. Voit ehdottaa, miten hissi maalataan. Autamme tietysti sinua kokeilemaan ja löytämään 
juuri haluamasi vaihtoehdot. Kotihissi ei voisi mitenkään olla persoonallisempi. 
Jos haluat jättää ulkoasun suunnittelun meille, valittavissa on paljon erilaisia vakiohissejä. Myös vakiomallit nimittäin 
tarkoittavat meillä valinnanvapautta. 
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Millaiselta haluat hissin näyttävän? 
Hyvä, järjestämme asian. 

3. Hissi voi olla myös koko 
huoneen värikeskus.  

2. Tai luovasti taustaan sulautuva elementti, 
josta tulee osa huonetta. 
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Aritco 4000

Living Collection. 
Valinnanvapaus 
alkaa tästä. 

Lavan leveys .....................900-1100 mm
Lavan pituus .................. 1040-1480 mm

Lavan leveys ................. 580 - 1 080 mm
Lavan pituus ...............................805 mm

Tarjoamme kahta erilaista kotihissimallistoa. Ne poikkeavat 
toisistaan lähinnä koon osalta. Niitä yhdistävät laatu, muka-
vuus ja valinnanvapaus lopullisen ulkoasun suhteen.

Aritco 4000 on mallistomme ja koko maailman pienin ja kompaktein 
kotihissi. Hissin rakenne täyttää kaikki mukavuuteen, tilaan ja muotoi-
luun liittyvät vaatimukset. Saatavissa on eri kokoja, jotta hissi mahtuu 
juuri sinun kotiisi.

Aritco 6000 on monipuolisin kotihissimme, jonka ulkoasussa ja muotoi-
lussa on runsaasti mahdollisuuksia. Voit valita useita erilaisia kokoja, 
lasityyppejä, värejä ja materiaaleja. Voit itse määritellä hissin ulkonäön. Aritco 6000
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Valitse 213 väristä ja 9 matosta.
Tai jotain täysin omaa. 
Tarjoamme kenties liikaakin valinnanvaraa. Liian monta vaihtoehtoa joskus 
vaikeuttaa päättämistä. 
213 väriä kuiluun, oviin ja sisäosiin sekä 9 erilaista mattoa. Valinnan varaa 
kerrakseen. Kaikki mitä tarvitaan oman maun ilmentämiseen. 
Jos näistä ei kuitenkaan löytyisikään sopivaa, voit itse ehdottaa omaa kuviota.
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Ulko- ja sisäpuoli. Valitse mieleisesi värit 
tai kuviot.

Mineraali - harmaa
vinyyli

  Öljytty tammi
vinyyli

    Musta kumi

Tammi, vinyyli

  Sininen kumi

Klassinen -  jalopähkinä 
vinyyli 

Ruutu - musta kumi Ruutu - punainen 
kumi   

Ruutu - harmaa 
kumi
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Oven ja lasin valinta liittyy vaikutelmaan ja viestiin. Miltä sisäpuolella tuntuu? Miltä ulkopuolelta 
näyttää? Minkälaiset vaikutelmat haluat itse luoda? Useista erilaisista ovista löydät varmaankin 
juuri itsellesi tai makuusi sopivan. Yhdistelemällä erilaisia laseja saat kotihissiisi juuri 
haluamasi tunnelman. 

Miten haluat toivottaa tervetuloa?
Kokeile erilaisia ovia ja laseja.
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Lasi

Paloluokiteltu ovi

Parilasiovi

Suuri lasiovi

Puoliovi

Kirkas

Sävytetty

Huurrettu

Tummaksi sävytetty
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Ovenkahvat, kaide ja 
hallintapainikkeet. 
Huolella valittavat 
yksityiskohdat.
Kahvoissa ja kaiteessa on valittavissa alumiini ja ruostumaton teräs. Näiden 
materiaalien antama vaikutelma voi olla hyvinkin erilainen. Ole siis huolellinen, 
vaikka valinta onkin vain kahden välillä. 
Ovenkahvojen ja kaiteen valinnan jälkeen on kotihissi melkein valmis. Vielä 
kuitenkin eräs asia. Minkä tekstin haluat hallintapainikkeiden yläpuolelle?
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Ovenkahvat ja kaide
Vaihtoehtoina alumiini ja 
ruostumaton teräs.

Paneeli ja painikkeet
Hillityt painikkeet, joiden yläpuolelle tulevan 
tekstin voit itse päättää. Voit jo nyt miettiä luovia 
nimikkeitä kerrostasoille: viinikellari, keittiö, 
makuuhuone jne.



28 29

1.

2.

3.

Näin helppoa on hissin hankinta

Kun olet tutustunut esitteisiimme ja innostut asiasta... 

..siirry kotisivullemme osoitteeseen www.aritco.com. Siellä voit luoda 
hissigeneraattorillamme oman kotihissisi. Kun olet tyytyväinen, lähetä 
meille sähköpostilla yhteystietosi, niin soitamme ja tulemme käymään...

..käynnin aikana myyjämme antaa vinkkejä mallin 
valinnasta, mitoista ja piirustuksista...
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4.

5.

6.

4

..kun olemme sopineet asioista, lähetämme kattavan tarjouksen. 
Hyväksyttyäsi tarjouksemme ryhdymme toimeen ja rakennam-
me valitsemasi kotihissin... 

...toimitamme ja asennamme hissin kotiisi sertifioitujen kumppanien avulla. 
Normaalisti asennus on valmis kahden päivän kuluessa.
Muista, että voit hyödyntää kotitalousvähennyksen asennustyön osalta.

Kotihissi on asennettu. Kutsu ystävät 
ja sukulaiset juhlimaan tapausta kuo-
huvan kera. 
Onnittelut hyvästä valinnasta!
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Takuu
Luotamme tuotteidemme laatuun, joten annamme niille 
pitkän takuuajan, 12 - 60 kuukautta. 

Kotitalousvähennys.  
Korjaus- ja huoltotyöt sekä muutos- ja lisärakentaminen ovat ko-
titalousvähennyksen piirissä, kun nämä tapahtuvat omassa asun-
nossa. Tämä koskee myös kotihissin asennuksen työkustannuksia. 
Kotitalousvähennyksen enimmäismäärä on 2 000 euroa henkilöä 
kohti vuodessa. Samassa asunnossa asuvat kaksi henkilöä voivat 
siis vähentää yhteensä 4 000 euroa kotitalousvähennyksen piiriin 
kuuluvista töistä, jotka on tehty kotona.

Me, kotihissimme ja asentajat täyttävät kaikki liittyvien normien ja 
direktiivien sekä sertifiointien vaatimukset. 

Osilla on 12 - 60 kuukauden takuu, ja valitut jälleenmyyjämme tarjo-
avat erilaisia huoltosopimuksia. Lisäksi meillä on alan lyhimmät toi-
mitusajat, mikä on erityisen tärkeää silloin kun aika on rahaa. Aritcon 
kotihissin asennus on nopea ja tehokas. Pääsääntöisesti kotihissi on 
paikallaan ja käyttövalmis jo parin päivän kuluessa. Kotihissimme 
palvelevat luotettavasti. Käyttövarmuus on 
poikkeuksellisen hyvä, mikä pitää huoltokulut vähäisinä.
 

Toimitusaika.
Normaali toimitusaika vakiotuotteelle Euroopassa on 4 viikkoa. Joil-
lakin lisävarusteilla toimitusaika voi olla tätä pidempi. Toimitamme 
myös sovittuna aikana niin että se sopii mahdollisten muiden muu-
tostöiden ja remontintekijöiden aikatauluun.

 

Jälleenmyyjät.
Meillä on yli 140 jälleenmyyjää yli 30 maassa. Kaikki jälleenmyyjät on 
huolellisesti valikoitu. ja perusteellisen koulutuksen jälkeen he voivat 
sertifioidusti myydä, asentaa ja huoltaa kotihissejämme. Löydät lä-
himmän jälleenmyyjän osoitteessa www.aritco.com

Olemme luonnollisesti jäsenenä alan organisaatioissa. 

12 – 60 KK
TAKUUTAKUU
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Aritco on johtava kotihissien ja kevythissien valmistaja. Yrityksellä on 
palveluksessaan noin 90 henkilöä ja liikevaihto on noin 300 MSEK. Aritco 
valmistaa kahta erilaista hissimallistoa: Living Collection, kotihissien
tuoteperhe kotitalouksille, ja Prime Collection – kevythissien tuoteperhe 
julkissektoria varten. 
Lue lisää osoitteessa www.aritco.com

Sertifioitu kumppani:

FI



Kauttamme edelläkävijöiden Aritcon ja DomusLiftin

Kotihissit • Suunnittelupalvelu • Asennus • Varaosat • Ylläpito

Olemme mukana myymämme hissin koko elinkaaren.

Markkinoiden luotetuimmat hissituotteet

Soita jo tänään!
010 328 5500
myynti@kotihissi.fi
kotihissi.fi

Seuraa meitä!
Kotihissi Oy
Elotie 6, 33470,
Ylöjärvi

Kotihissi Oy palvelee
sinua koko Suomen
alueella! Kotihissi.fi

Hissitiedot ja kuvat
Tietopankki suunnittelijoille
Lisätietoa hissin hankintaan
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