
INSPIRASI KESEHARIAN
CIBES C1 PURE - Lift Kabin
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CIBES LIFT GROUP menawarkan solusi lift yang dibuat sesuai kebutuhan, baik untuk 

rumah pribadi maupun tempat publik. Lift Cibes dibuat dan dikemas secara modular 

sehingga mudah dipasang tanpa harus merubah struktur bangunan.

CIBES C1 PURE adalah konsep lift terbaru kami yang menawarkan bahkan lebih banyak 

lagi pilihan dan desain – jaminan bahwa lift anda akan didesain dan dibuat sesuai dengan 

kebutuhan anda dan akan menyatu sempurna dengan rumah anda.



UNTUK PERUMAHAN, 
BISNIS & TEMPAT UMUM
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Desain Cibes C1 Pure menyesuaikan dengan kebutuhan tempat anda, 

bukan sebaliknya. Ketersediaan berbagai varian warna, material, dan 

fitur membuat C1 Pure sesuai dengan kebutuhan desain ruangan anda 

yang unik.
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Cibes Pure adalah konsep lift terbaru dari Cibes yang dilengkapi dengan berbagai pilihan 

desain terbaik, mulai dari fitting, finishing hingga warna yang akan membuat lift anda 

menyatu sempurna dengan lingkungan sekitarnya

DESAIN YANG 
MENYATU SEMPURNA
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Cibes C1 Pure adalah solusi paling tepat, khu-

susnya untuk bangunan yang sudah jadi. Dengan 

konsep modular yang hemat ruang, Cibes C1 

Pure sangat mudah diinstall tanpa membutuhkan 

pengerjaan konstruksi yang masif.
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Desain C1 Pure yang tak lekang oleh waktu menyatu dengan bangunan anda. Pilihan warna, 

material dan desain yang sangat luas memungkinkan C1 Pure untuk menyatu sempurna dengan 

desain interior bangunan publik, komersial maupun tempat tinggal pribadi manapun.
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LANTAI
Karpet standard - Altro Walkway - Klasifika-
si A+ dalam Pedoman Ramah Lingkungan 
dengan anti selip R10. Hitam 100% vinyl 

bebas ftalat..  

DINDING KABIN
Kayu Oak masih menjadi trend hingga saat 
ini. Nevada Oak tersedia sebagai salah satu 

pilihan pelapis dinding kabin.  

LANTAI
Cibes menawarkan variasi lantai dengan 

motif pilihan seperti Forbo Surestep 
Material Black Seagrass 18572.

DINDING KABIN
Kayu bernuansa putih memberi efek terang 
dan modern dengan gaya Skandinavia yang 

minimalis.

LANTAI
Semua lantai terbuat dari bahan daur ulang 

yang tahan lama dan dilengkapi dengan 
permukaan anti-slip. Sangat sesuai untuk 

tempat umum.

TOMBOL PANGGIL
Tombol dalam bentuk layar sentuh yang 

anggun dan mudah digunakan tersedia di 
luar maupun di dalam kabin.
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Dinding kaca menambahkan sentuhan hangat dan mewah dan memungkinkan cahaya matahari 

memasuki ruangan. Cibes C1 Pure tersedia dalam pilihan all glass untuk dinding, pintu dan 

kabinnya.



NILAI TAMBAH 
UNTUK RUMAH 
ANDA
Cibes C1 Pure menawarkan solusi lift rumah yang 

sempurna, yang tidak saja menyatu sempurna dengan 

ruangan, namun juga menambah keindahan, kenya-

manan dan meningkatkan nilai properti itu sendiri. De-

sain yang minimalis dan modern sangat sesuai untuk 

desain interior rumah apapun.
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Cibes C1 Pure menawarkan kebebasan untuk menciptakan lift dengan desain sesuai kebutuhan 

dan selera anda. Pilih dan sesuaikan sendiri aneka warna dan material kesukaan anda untuk 

menciptakan ekspresi unik atau fokus pada satu warna untuk kesan anggun yang klasik.
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LANTAI
Lantai merupakan salah satu kunci utama 

dari desain sebuah lift. Cibes C1 Pure dapat 
dilengkapi dengan keramik maupun 

laminasi pilihan anda. 

DINDING KABIN
Brushed Argent adalah laminasi metal 

dengan tampilan stainless steel. Merupa-
kan pilihan tepat untuk desain lift yang tak 

lekang oleh waktu.

LANTAI
Forbo Surestep Wood Rustic Oak 18972 
menciptakan warna yang kontras dengan 
warna kabin yang digunakan atau dapat 

juga dikombinasikan dengan dinding motif 
kayu oak . 

DINDING KABIN
Black wood adalah pilihan laminasi yang 

berani sekaligus anggun, yang akan 
menambahkan kesan misteri dan dramatik 

untuk lift anda.

LANTAI
Ciptakan sentuhan personalmu. Kami 

menyediakan kabin tanpa lantai sehingga 
anda bebas berkreasi dengan lantai favorit 

anda.

DINDING KABIN
Oyster Grey merupakan salah satu laminasi 
polos kami. Membawa nuansa terang dan 

modern yang akan menyatu sempurna 
dengan interior pada umumnya.
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PILIHAN DESAIN CIBES C1 PURE 
Varian warna, material dan fitur yang luas mempermudah anda 

untuk menciptakan desain lift spesial yang unik. Temukan ide 

desain selengkapnya di www.cibeslift.co.id.

EKSPRESIKAN 
GAYA 
UNIKMU
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C1 Pure menawarkan kebebasan untuk mencipta-

kan lift sesuai impian anda. Butuh inspirasi untuk 

memulai? Kunjungi website kami dan download ka-

talog ”Colour Me Happy” atau hubungi team Cibes 

terdekat.
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UPGRADE 
GAYA HIDUPMU
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Cibes offers you perfect home lift solutions. Our ready-made lift concept and compact footprint 

have minimal structural impact on your home.  Ed mo quisqui atus rerum res samusciatur reperit, 

conem et mosse dolorem aut voluptati doluptium ressit, 

INSTALASI CEPAT & MUDAH 
 
Instalasi lift konvensional pada umumnya membu-

tuhkan waktu beberapa minggu dan mengharus-

kan anda untuk membongkar struktur ruangan. 

Instalasi lift Cibes C1 Pure hanya membutuhkan 

beberapa hari dan tidak perlu melakukan peruba-

han struktur ruang.

Teknisi Cibes yang berpengalaman dan terlatih 

akan menangani proses pemasangan dan juga pe-

rawatan berkala setelah lift terpasang.
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Cibes C1 Pure dibuat sesuai dengan Standard Keama-

nan Eropa dan sangat mudah penggunaannya, sesuai 

untuk berbagai tempat publik seperti sekolah, museum 

dan pusat kesehatan. Tombol pengoperasiannya juga 

dapat dipasang dalam huruf Braille.

SOLUSI AKSES 
PUBLIK YANG 
IDEAL

18



19



20



DESAIN YANG 
MEMUKAU LUAR 
DALAM

Dengan konsep smart modular, sistem penggerak pin-

tar dan sistem drive yang unik, Cibes C1 Pure sangat 

mudah diintegrasikan dengan bangunan anda, sekali-

gus dengan gaya hidup anda.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.cibeslift.

co.id.
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CONTROL PANEL KLASIK - Control panel berpenampi-

lan klasik, dilengkapi dengan tombol tekan yang sesuai 

dengan European Accessibility Standard EN 81-70. 

Control panel dapat dipilih dari 300 varian warna yang 

tersedia, atau dengan tampilan stainless steel.

PINTU - Pintu geser teleskopik tersedia dalam bahan 

baja atau kaca. Keduanya tersedia dalam 300 varian 

warna. Sebagai tambahan, pintu baja dapat dilengkapi 

juga dengan EI60 bahan tahan api atau dengan finishing 

stainless steel.

TOMBOL PANGGIL KLASIK - Tombol panggil yang kla-

sik, dilengkapi dengan back-light, sesuai dengan Euro-

pean Accessibility Standard EN 81-70. Tersedia dalam 

warna putih, abu dan hitam. 

LANGIT-LANGIT DENGAN LAMPU LED - Langit-langit 

dilengkapi dengan lampu LED yang dapat diprogram 

dan hemat energi, tersedia dalam 300 varian warna.
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CONTROL PANEL DENGAN LAYAR SENTUH* - 

Desain kontemporer dari control panel yang anggun, di-

lengkapi dengan tombol layar sentuh yang responsif dan 

indikator lantai yang terintegrasi.

LAMPU LED PADA LANGIT-LANGIT - Lampu LED putih 

hemat energi yang dapat melengkapi lift anda.

TOMBOL PANGGIL LAYAR SENTUH - Lift anda dilengka-

pi dengan tombol panggil yang mudah digunakan serta 

responsif, serta indikator lantai yang terintegrasi. 

CERMIN - Cermin setinggi dinding tersedia untuk dipa-

sang di sisi yang berhadapan dengan pintu. 

*Control panel layar sentuh hanya disarankan untuk lokasi yang bebas 

dari pengguna yang tidak bertanggungjawab.



Semua lift model dari Cibes memiliki CE mark dan telah melalui pengujian dan test kualitas yang ekstensif sebelum dikirim dari pabrik kami. Lift kami bersertifikasi European 
Safety Standard Machinery Directive 2006/42/EC dan European Standards EN 81-41 serta EN 81-70. Merk Cibes Lift dimiliki oleh Cibes Lift Group AB ©

Dinding : White standard laminate. 
Black profiles. Control panel: Black. 
Ceiling with LED light RAL 9016.

Dinding: Laminate: Oyster grey, 
mirror and laminate with matching 
coated profiles: RAL1015. Black 
touch control. Light screen ceiling. 

Dinding: Glass and laminate: 
Magnolia. Black profiles. Touch 
control. Light screen ceiling. 

Dinding: White laminate, open 
through with white door with 
matching profiles. Black touch 
control. Light screen ceiling.  

Dinding: Brushed Argent laminate 
+ cermin. Coated control in 
RAL9006. Coated ceiling in RAL 
9006 with LED-light.

Dinding: Glass, mirror and 
laminate: Otter. Black profiles. 
Black touch control.  Light screen 
ceiling. 

Dinding: Glass, mirror and 
laminate: Polar Aland Pine. Black 
profiles. Touch control. Light 
screen ceiling. 
 

Dinding: Glass, open through with 
glass door. Fontana laminate, black 
profiles. Black touch control. Light 
screen ceiling. 

Dinding: Folkstone laminate, matching 
profiles RAL830. Open through with 
white door. Control panel stainless 
steel. Ceiling: RAL830 with LED-light.

Dinding: Glass, glass and laminate: 
Terril. Black profiles. Black touch 
control.  Light screen ceiling. 

Dinding: Glass, mirror and 
laminate: Nevada Oak. Black 
profiles. Touch control. Light 
screen ceiling. 
Floor: Rustic Oak.  

Dinding: Glass, open through with 
glass door. Brushed Argent laminate, 
Black profiles. Control panel: 
Stainless steel. Light screen ceiling. 

Dinding: Folkstone laminate, black 
coated profiles. Black coated 
control. White coated ceiling with 
LED-light. 

Dinding: Glass, mirror and 
laminate: Just Rose. Matching 
coated profiles and control panel 
RAL490.  Light screen ceiling. 

Dinding: Glass, mirror and 
laminate: Black Wood. Black 
profiles. Touch control. Light 
screen ceiling.   

Dinding: Brushed Argent 
laminate, Black profiles. Black 
touch control.  Light screen ceiling. 
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Light Fume Brown Light Fume Grey Dark Fume BrownClear glass Arctic Snow Polar White

Surestep  
Grey Seagrass 18562

Otter  
F3202

Polar Aland Pine 
H3433 ST22

Safestep  
Aqua Taupe 180232

Terril  
F2297

Nevada Oak  
F8588

Surestep  
Original Umber 171262

Just rose  
F8858

Black Wood
U999 ST12

Surestep  
Pepper 171562

Untuk detail dan informasi lebih lanjut hubungi PT. CIBES LIFT INDONESIA. Informasi yang tertera pada katalog ini adalah benar saat dibuat dan dapat diubah sewaktu-waktu sesuai 
kebijakan perusahaan. Warna mungkin sedikit berbeda dengan aslinya.© Cibes Lift Group AB.

Arctic Blue  
F5493

Surestep   
Quartz Stone 17512

Fontana
F1850

Surestep - Wood  
Rustic Oak 18972

Folkstone
F7927

Surestep  
Star Snow 178082

Magnolia  
F1534

Altro Contrax 
Nearly Black

Pure White 
F8100 SHL

Surestep  
Black Seagrass 18572

Oyster Grey  
F7929

Surestep - Wood  
Natural Oak 18942

Brushed Argent 
M5311

PILIHAN KACA UNTUK KABIN & PINTU

PILIHAN FLOORING

LAMINASI UNTUK DINDING KABIN

DESAIN SENDIRI LIFT ANDA
Temukan aneka pilihan warna, material dan flooring dari Cibes. Untuk informasi selanjutnya kunjungi www.cibeslift.co.id



28 www.cibeslift.co.id  | indo@cibeslift.com

Didirikan pada tahun 1947, Cibes Lift Group adalah perusahaan pembuat elevator modular yang 

hemat ruang yang terkenal di seluruh dunia. Kehebatan teknik permesinan dari Swedia dan desain 

Skandinavia yang cantik merupakan kombinasi yang menghantar kami pada kesuksesan. Semua 

lift kami dibuat di pabrik kami di Swedia dan dikirimkan ke lebih dari 50 negara di seluruh dunia 

melalui jaringan 200 distributor Cibes yang tersertifikasi.

CIBES LIFT GROUP
BRINGING PEOPLE TOGETHER


