
Hệ thang máy CIBES hoàn toàn mới 
VOYAGER V80



VOYAGER V80

HỆ THANG MÁY  
MỚI NHẤT CỦA CIBES
KHẲNG ĐỊNH CHẤT RIÊNG
Cibes trân trọng giới thiệu CIBES VOYAGER - hệ thang máy với diện mạo khác biệt cùng 
nhiều đặc tính an toàn, là làn gió mới của thị trường thang máy gia đình. Ra đời sau 4 năm 
miệt mài nghiên cứu & phát triển, đây là hệ thang máy vượt trội nhất của Cibes hiện tại với 
4 Series, 13 kích thước, 45 lựa chọn màu và hoạ tiết bảng điều khiển, 268 phương án màu 
giếng thang. 
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CÔNG NGHỆ TRỤC VÍT
TIẾT KIỆM DIỆN TÍCH

Là thế hệ thứ 6 của tập đoàn Cibes, V80 vẫn kế thừa mọi ưu điểm vượt trội của những hệ thang tiền nhiệm như: 
không yêu cầu hố pit, đỉnh giếng thấp, không phòng máy, giếng thang dạng module, chỉ cần từ 1m2 mặt sàn để lắp đặt. 

Vừa vặn với mọi không gian!
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GIẾNG THANG THẾ HỆ THỨ 6 
5 MẶT KÍNH PANORAMA

5 mặt kính sang trọng,
DUY NHẤT TRÊN VOYAGER V80

Nhờ thiết kế giếng thang mang tính đột phá, hệ thang máy
Cibes VOYAGER sẽ nâng tầm trải nghiệm của bạn 

Các hệ thang của Cibes trước đây luôn nổi tiếng với thiết kế 4 mặt kính panorama. Và khi V80 ra đời, thiết kế 
thang đã được nâng lên một tầm cao mới. Sở hữu 5 mặt kính nhờ được bổ sung thêm một mặt gương trên 
trần, thiết kế mới của V80 tạo hiệu ứng phản chiếu, mở rộng không gian. 
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BẢNG ĐIỀU KHIỂN 
CẢM ỨNG HOÀN TOÀN MỚI
Cibes VOYAGER được trang bị 
công nghệ cảm ứng hiện đại

Từ nút gọi thang cho tới bảng điều khiển đều dùng công nghệ cảm 
ứng khiến V80 trở nên dễ sử dụng và hiện đại hơn. 

Các series cao cấp được trang bị bảng chỉ tầng cảm ứng 
›  B Ả N G  Đ I Ề U  K H I Ể N  V Ớ I  C H Ữ  S Ố  LỚ N ,  D Ễ  Đ Ọ C

› G I AO  D I Ệ N  T I N H  T Ế

Nút gọi thang cảm ứng trên các series cao cấp có thể cảm nhận bằng thị giác và xúc giác (độ rung). 

› NÚT GỌI THANG CƠ › NÚT GỌI THANG CẢM ỨNG
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HỘP ĐÈN 
ĐỔI MÀU
SỬ DỤNG WIFI

HỘP ĐÈN KHẮC LASER
“Kiệt tác ánh sáng lần đầu tiên 

xuất hiện trên thang máy Cibes!”

Bảng điều khiển có nhiều 
phương án màu nền đa dạng

Hôp đèn LED đổi màu là một tuỳ biến bạn có thể cân nhắc 
sử dụng để thể hiện cá tính riêng cũng như nâng cấp vẻ 
đẹp chiếc thang. 
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TÙY CHỈNH ĐA DẠNG
CHỈ CẦN BẠN MUỐN, 
CHÚNG TÔI SẼ THỰC HIỆN!
Từ nội thất cho tới ngoại thất, thang máy Cibes đều có thể được tuỳ chỉnh theo ý muốn để bạn thoải mái khắc hoạ 
cá tính riêng biệt. Mỗi thiết kế của V80 đều cho phép điều chỉnh linh hoạt khiến chiếc thang kết hợp hài hoà với phong 
cách thiết kế của ngôi nhà bạn.

8   CIBES LIFT  l  VOYAGER V80 www.cibes.vn



“NHIỀU PHƯƠNG ÁN 

MÀU SẮC & HOẠ TIẾT

ĐA DẠNG”
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CIBES VOYAGER V80

 
A N  TO À N  H Ơ N :
Đưa thang về tầng thấp hơn mặc định 

Hệ thống cảnh báo an toàn SAFIS 

Viền an toàn 

Hệ thống khoá cửa an toàn 

Dừng khẩn cấp, nút báo động và điện 

thoại, báo quá tải

M ÀU  S ẮC
Giếng thang có nhiều lựa chọn 
màu sắc.

M À N  H Ì N H 
C Ả M  Ứ N G

VÁC H 
Đ I Ề U  K H I Ể N 
C AO  1250 M M

M ÀU  N Ề N  T U Ỳ  C H Ỉ N H
N hiều phương án màu nền 
và  hoạ t iết  bảng đ iều k hiển 
đa dạng,  có thể thay  đổi 
bằng wi f i  để  phù hợp với 
k hông gian (đối  vớ i  ser ies 
Galax y) .

G I Ế N G  T H A N G  Đ Ú C  S Ẵ N
Bao gồm khung nhôm kèm vách kính 
hoặc vách thép sơn theo màu thang.
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M ÀU  T H A N G 

CAO CẤP

Coco Chanel từng nói: Màu sắc là tấm gương phản chiếu tâm hồn. 
Sắc màu bạn chọn có thể chi phối tâm trạng và mô tả phần nào tính 
cách của bạn.

Chúng tôi tạo ra những màu thang cao cấp, đem lại hiệu ứng, chất liệu, 
độ lấp lánh hoàn hảo để nâng tầm nội thất trong ngôi nhà và thể hiện 
chính con người bạn!

KẾT HỢP HÀI HOÀ CÙNG 
MÀU SẮC NỘI THẤT

T H Ả M  T R Ả I  S À N  T H A N G 

TUYỆT HẢO
CÓ THỂ TỰ TAY CHỌN LỰA           
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4 SERIES
THOẢ MÃN MỌI 
YÊU CẦU THIẾT KẾ

V OYAG E R  V 80

Ra đời sau 4 năm miệt mài nghiên cứu & phát 
triển,  đây là hệ thang máy vượt trội nhất của 
Cibes hiện tại với 4 Series, 13 kích thước, 45 lựa 
chọn màu nền và hoạ tiết bảng điều khiển, 
268 màu giếng thang. 

THANG CỦA BẠN, 
THIẾT KẾ  THEO Ý BẠN!

S E R I E S  L I M I T E D
›
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S E R I E S 
AU R O R A 

S E R I E S  E L E G A N C E

S E R I E S  G A L AX Y

›

›

›
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CIBES
+70 NĂM LỊCH SỬ
Tập đoàn Cibes là một trong những nhà sản xuất thang máy tốc độ 
thấp hàng đầu thế giới và có trụ sở tại Thụy Điển.

Bí quyết thành công của chúng tôi chính là công nghệ tiên tiến từ Thụy Điển và thiết kế đẳng cấp. Chúng tôi đặt 
nhà máy đặt tại Gävle  - một trong 10 cảng lớn nhất Thụy Điển. Lợi thế này giúp việc xuất khẩu sản phẩm của Cibes 
thuận tiện và hiệu quả hơn. 

Nhà máy Cibes nằm trên diện tích rộng hơn 10,000 m2 và được trang bị hệ thống máy móc tối tân. Cibes đã cung cấp và 
lắp đặt hơn 40,000 thang máy tại hơn 50 quốc gia, tối ưu trải nghiệm di chuyển của tất cả người dùng. 

1947 1950s 1960s 1990s 20031980s1970s

Thành lập Cibes Mở nhà máy 
Solna 

Thế hệ thang máy 
gia đình đầu tiên

Ra mắt dòng 
thang cho người 

khuyết tật

Mở  nhà máy 
JÄRBO

Xuất khẩu ra thị 
trường châu Âu

Sáp nhập vào
R12
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TRỤ SỞ  CIBES CHÂU Á
CÔNG TY CIBES LIFT VIỆT NAM 

Tập đoàn thang máy Cibes 
thành lập trụ sở đầu tiên tại 
Châu Á

Công ty TNHH Cibes Lift 
Việt Nam 

Năm 2018, Ban điều hành tập đoàn thang máy Cibes 
quyết định thành lập Trụ sở Cibes châu Á đặt tại khu 
công nghệ cao Gia Hưng (tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc). 

Đây chính là trụ sở đầu tiên được thành lập bên ngoài biên 
giới Thụy Điển trong suốt hơn 70 năm tồn tại và phát triển 
của Cibes. Trụ sở được thành lập với mục đích cung cấp 
dịch vụ hoàn thiện, đáp ứng tốt hơn nhu cầu tùy chỉnh 
của khách hàng của thị trường Châu Á - Thái Bình Dương 
cũng như Châu Âu, giảm thời gian vận chuyển và sáng 
tạo ra những sản phẩm mới phù hợp hơn với khu vực. 

Bắt đầu có mặt tại thị trường Việt Nam vào năm 
2013 thông qua hệ thống đại lý, Cibes đã phát triển 
nhanh chóng, đặt nền móng vững chắc trên thị 
trường thang máy gia đình & thang máy sàn nâng. 

Năm 2015, công ty mẹ ở Thụy Điển đã đầu tư và thành 
lập văn phòng đại diện Cibes tại Hà Nội. Năm 2016, để 
mang lại dịch vụ cung cấp, lắp đặt và hậu mãi chính hãng, 
hoàn thiện chất lượng dịch vụ cho khách hàng trong 
nước, tập đoàn Cibes đã quyết định thành lập công ty 
TNHH Cibes Lift Việt Nam - công ty 100% vốn nước ngoài.

Mở rộng ra toàn 
châu Âu 
& châu Á

Sáp nhập
tập đoàn

NALKA

Doanh thu đạt 
1 tỉ kronor (SEK)

Đầu tư nhà máy 
mới và ra mắt 

VOYAGER 

KALEA & NTD
sáp nhập

Nhà máy Gävle

2007-'10 2012 2013 -'17 2019 202020182017

-
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Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng ghé thăm showroom của Cibes Lift Việt Nam |  

Gọi đến số Hotline 18001754 hoặc 0899503838 |  www.voyager.cibeslift.vn

SD
13

09
.0

00
1


