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DÒNG THANG MÁY CABIN HOÀN TOÀN MỚI

KALEA C1 FUTURA
TÔN VINH ĐẲNG CẤP THƯỢNG LƯU
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ĐỈNH CAO CHẤT LƯỢNG & THIẾT KẾ THỤY ĐIỂN TỪ 1898
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LẦN ĐẦU TIÊN XUẤT HIỆN: 
THANG MÁY KALEA CABIN 
C1 FUTURA

Hội tụ những năng lực xuất sắc về công nghệ và thiết kế, 
Kalea giúp bạn dễ dàng tìm được giải pháp thang máy 
hoàn hảo cho gia đình. Chúng tôi là các chuyên gia giàu 
kinh nghiệm trong lĩnh vực thang máy dạng mô-đun, chất 
lượng cao, phù hợp với mọi yêu cầu về sự tiện nghi và 
phong cách.

C1 FUTURA là dòng thang máy mới nhất của Kalea với giải pháp 
cabin kết hợp công nghệ trục vít được cấp bằng sáng chế độc quyền 
và thiết kế hiện đại, thông minh giúp tiết kiệm không gian, dễ dàng 
lắp đặt. 
Khám phá chiếc thang máy độc đáo, hoàn hảo giúp gia đinh bạn 
TÔN VINH ĐẲNG CẤP THƯỢNG LƯU.
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LỰA CHỌN THÔNG THÁI CHO NHÀ VIỆT



C1 
FUTURA
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SỰ LỰA CHỌN THÔNG THÁI 
CHO GIA ĐÌNH

Kết cấu dạng mô-đun của thang máy C1 Futura 
mang đến cho bạn những lợi ích vượt trội: 
- Lắp đặt nhanh: Kalea C1 Futura lắp đặt nhanh 
hơn so với thang máy thông thường.
- Tiết kiệm chi phí: không cần cải tạo nhà nhiều, 
tiết liệm chi phí xây dựng. 
- Công nghệ trục vít đáng tin cậy: đảm bảo sự an 
toàn cho người sử dụng và yêu cầu bảo trì ít
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GIẢI PHÁP THANG MÁY GIA ĐÌNH CAO CẤP 
HÒA HỢP VỚI KIẾN TRÚC
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Kalea C1 Futura mang đến một giải pháp thang máy gia 
đình tối ưu để gia tăng sự tiện nghi, hiện đại và đẳng cấp 
cho ngôi nhà bạn. Sự đa dạng trong các tùy chọn màu sắc 
và vật liệu giúp C1 Futura hòa hợp hoàn hảo với tông màu 
và phong cách kiến trúc của mọi công trình. Bên cạnh đó, 
mô hình thang máy đúc sẵn giúp quá trình lắp đặt nhanh 
chóng và dễ dàng, không gây phiền nhiễu đến nhịp sống 
hàng ngày của gia đình bạn.
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GIẢI PHÁP THANG MÁY CÔNG CỘNG HOÀN HẢO
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C1 Futura cung cấp giải pháp di chuyển cực kỳ 
an toàn và thân thiện với người sử dụng, phù hợp 
cho các công trình công cộng như trường học, 
bảo tàng, trung tâm Y tế,... Thang máy tuân thủ 
tiêu chuẩn châu Âu và có tùy chỉnh nút gọi thang 
bằng chữ Braille cho người khiếm thị.
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Đối với các tòa nhà thương mại, văn phòng các công ty, Kalea C1 Futura cung cấp một giải 
pháp thang máy hiện đại, hiệu quả và linh hoạt. Đa dạng tùy chọn về màu sắc và vật liệu 
giúp bạn dễ dàng thiết kế thang máy in đậm dấu ấn thương hiệu của doanh nghiệp.

LÝ TƯỞNG CHO CÁC TÒA NHÀ THƯƠNG MẠI
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SÀN THANG
Thảm tiêu chuẩn - Altro Walkway - Nhãn A+ 
theo quy chuẩn ”Green Guide” với khả năng 

chống trượt R10. Màu đen,
100% phtalate vinyl.

VÁCH CABIN
Gỗ sồi là xu hướng đang thịnh hành. 

Laminate vân gỗ sồi là một tùy chọn đầy 
phong cách cho vách thang.

SÀN THANG
Thỏa sức lựa chọn mẫu sàn thang, điển hình 

như  Forbo Surestep Material
 Black Seagrass 18572.

VÁCH CABIN
Laminate vân gỗ nhạt màu giúp không gian 

sáng hơn, phóng khoáng và tinh tế. Một phong 
cách rất Scandinavian.

SÀN THANG
Tất cả các mẫu sàn thang đều sử dụng vật 

liệu tái chế. Tính năng chống trơn trượt cùng 
độ bền cao của chúng đặc biệt được yêu 

thích tại Việt Nam.

NÚT GỌI THANG
Nút gọi thang cảm ứng hiện đại, tinh tế, dễ 
sử dụng được đặt bên ngoài và bên trong 

thang.

C1 FUTURA LẮP TRONG-
GIẾNG THANG CÓ SẴN

Tùy chọn cabin riêng biệt, không đi kèm giếng thang của Kalea 
C1 Futura dành cho các công trình đã có sẵn giếng thang.
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TÍCH HỢP VƯỢT TRỘI

Với các đặc tính ưu việt: kích thước sàn thang nhỏ, hố pít nông và 
yêu cầu chiều cao đỉnh giếng thấp giúp Kalea C1 Futura có thể 
lắp đặt dễ dàng ở cả nhà xây mới và nhà cải tạo. Cùng với đó chi 
phí lắp đặt cũng được tiết kiệm tối đa nhờ cấu tạo dạng mô-đun 
tích hợp của thang.

LẮP ĐẶT NHANH CHÓNG

Thang máy Kalea C1 Futura không chỉ mang đến cho bạn sự 
thoải mái, tiện nghi mà còn có nhiều lợi thế khác. Trong khi một 
thang máy thông thường sẽ mất khoảng vài tuần thậm chí hàng 
tháng để thi công thì thang cabin của Kalea hoàn thiện lắp đặt chỉ 
trong 5-10 ngày.
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THIẾT KẾ SCANDINAVIAN VƯỢT THỜI GIAN

Giếng thang, vách cabin và cửa 
thang Kalea C1 Futura đều có thể 
làm bằng kính. Một giải pháp tuyệt 
vời giúp bạn tận dụng tối đa ánh 
sáng tự nhiên và có trải nghiệm di 
chuyển thú vị.
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Là sự kết hợp ăn ý giữa hơi thở khoáng đạt và 
tinh thần tối giản, thang máy Kalea C1 Futura 
có ưu thế hòa hợp với bất kỳ phong cách kiến 
trúc nào. Tính chức năng và yếu tố thẩm mỹ 
mang bản sắc phong cách Scandinavian tạo 
nên vẻ đẹp vượt thời gian cho C1 Futura. 
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Bạn được thiết kế thang máy C1 Futura để tạo sự độc đáo, phù hợp với ngôi nhà 
cũng như sở thích riêng. Chúng tôi cung cấp nhiều tùy chọn thiết kế bao gồm màu 
sắc, vật liệu và cấu tạo cabin giúp bạn dễ dàng thể hiện dấu ấn cá nhân và đẳng 
cấp của mình.

TỰ TAY THIẾT KẾ THANG MÁY ĐỘC ĐÁO CỦA RIÊNG BẠN
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Thỏa sức sáng tạo với thiết kế Kalea C1 Futura và hiện thực hóa 
chiếc thang máy mơ ước của bạn.

SÀN THANG
Tùy chọn sàn thang ốp gạch hoặc 

laminate cho thang máy cabin C1 Futura

VÁCH CABIN
Laminate màu Brushed Argent với họa tiết 
mô phỏng bề mặt kim loại chống gỉ rất phù 

hợp với phong cách thiết kế hiện đại

SÀN THANG
Họa tiết gỗ Forbo Surestep Wood Rustic Oak 
18972 có thể phối cùng vách cabin màu tương 

phản hoặc đồng màu

VÁCH CABIN
Laminate màu Black Wood là điểm nhấn ấn 
tượng đầy mê hoặc và bí ẩn cho không gian

SÀN THANG
Lựa chọn mẫu sàn thang mà bạn thích. Mỗi 
chiếc thang sẽ mang dấu ấn của riêng bạn

VÁCH CABIN
Laminate màu Oyster Grey là sự lựa chọn nhẹ 

nhàng, trung tính, hài hòa với tổng quan 
phong cách nội thất
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CABIN TIỆN NGHI & HIỆN ĐẠI

Bạn được tự thiết kế và trang bị cho cabin của 
thang máy C1 Futura. Hàng loạt tùy chọn về bảng 
điều khiển, cửa thang, các nút bấm và đèn trần 
giúp bạn thoải mái kết hợp theo nhu cầu, sở thích. 

BẢNG ĐIỀU KHIỂN TIÊU CHUẨN
Trang bị các nút bấm cơ phản hồi xúc giác và 
phát sáng theo tiêu chuẩn Tiếp cận châu Âu 
81-70. Bảng điều khiển có thể tùy chọn loại nút 
phát sáng có tới 300 màu hoặc nút thép chống gỉ.

CỬA THANG
Dạng cửa trượt gồm 2 tùy chọn là cửa kính và cửa 
thép với gần 300 màu sắc. Ngoài ra còn có tùy 
chọn cửa thép phủ vật liệu chống cháy EI60 hoặc 
thép tĩnh điện.

NÚT GỌI THANG TIÊU CHUẨN
Nút bấm cơ có phản hồi xúc giác, viền đèn bao 
quanh theo tiêu chuẩn Tiếp cận châu Âu 81-70. 
Có 3 lựa chọn màu sắc là trắng, xám và đen.

ĐÈN LED TRẦN THANG
Dải đèn LED rọi tiết kiệm điện năng với gần 300 
tùy chọn màu sắc.
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TRẦN THANG TRANG BỊ HỘP ĐÈN LED
Toàn bộ trần thang được thiết kế như một hộp đèn 
LED, sử dụng ánh sáng trắng và dải LED tiết kiệm 
điện.

GƯƠNG
Tùy chọn gương được lắp ở đối diện cửa với chiều 
cao kịch trần.

BẢNG ĐIỀU KHIỂN CẢM ỨNG
Thiết kế hiện đại, tinh tế, thân thiện với người dùng 
cùng công nghệ cảm ứng ”một chạm” nhạy bén.*

NÚT GỌI THANG CẢM ỨNG
Thiết kế hiện đại, phản hồi nhanh tích hợp tính năng 
chỉ tầng.*

*Khuyến nghị: chỉ sử dụng bảng điều khiển, nút gọi 
tầng cảm ứng tại các địa điểm ít có rủi ro bị phá hoại.
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Vách: Laminate trắng tiêu chuẩn. 
Nẹp đen. Bảng điều khiển: Đen. 
Trần trang bị đèn LED rọi màu RAL 
9016.

Vách: Laminate Oyster grey, 
gương, laminate, nẹp đồng 
màu: RAL1015. Bảng điều 
khiển: Màu đen. Trần thang: 
Hộp đèn LED.

Vách: Kính, kính và laminate: 
màu Magnolia. Nẹp đen. Bảng 
điều khiển cảm ứng. Trần 
thang: Hộp đèn LED.

Vách: Laminate trắng, cửa trượt màu 
trắng, nẹp đồng màu. Bảng điều 
khiển cảm ứng màu đen. Trần thang: 
Hộp đèn LED.

Vách: Laminate màu Brushed 
Agent, gương. Màu bảng điều 
khiển: RAL9006. Màu trần: RAL 
9006, trang bị đèn LED rọi.

Vách: Kính, gương và laminate: 
màu Otter. Nẹp đen. Bảng điều 
khiển: Màu đen. Trần thang: Hộp 
đèn LED.

Vách: Kính, gương và laminate: 
màu Polar Aland Pine. Nẹp đen. 
Bảng điều khiển cảm ứng. Trần 
thang: Hộp đèn LED.

Vách: Kính, cửa trượt kính. 
Laminate màu Fontana. Nẹp đen. 
Bảng điều khiển cảm ứng màu 
đen. Trần thang: Hộp đèn LED.

Vách: Laminate màu Folkstone, nẹp 
đồng màu: RAL830. Cửa trắng. Bảng 
điều khiển thép không gỉ. Màu trần: 
RAL830, trang bị đèn LED rọi.

Vách: Kính, kính và laminate: 
màu Terril. Nẹp đen. Bảng điều 
khiển: Màu đen. Trần thang: Hộp 
đèn LED.

Vách: Kính, gương và laminate: màu 
Nevada Oak. Nẹp đen. Bảng điều 
khiển cảm ứng. Trần thang: Hộp đèn 
LED. Sàn: Rustic Oak.

Vách: Kính, cửa trượt kính. Laminate 
màu Brushed Argent. Nẹp đen. 
Bảng điều khiển cảm ứng thép 
không gỉ. Trần thang: Hộp đèn LED.

Vách: Laminate màu Folkstone, 
nẹp đen. Bảng điều khiển đen. 
Trần màu trắng, trang bị đèn 
LED rọi.

Vách: kính, gương, laminate màu: 
Just Rose. Nẹp và bảng điều 
khiển đồng màu RAL490.  Trần 
thang: Hộp đèn LED.

Vách: Kính, gương và laminate: 
màu: Black Wood. Nẹp đen. Bảng 
điều khiển cảm ứng. Trần thang: 
Hộp đèn LED.

Vách: Laminate màu Brushed 
Argent. Nẹp đen. Bảng điều khiển 
cảm ứng thép không gỉ. Trần 
thang: Hộp đèn LED.
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Light Fume Brown Light Fume Grey Dark Fume BrownArctic 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

Arctic Blue  
F5493

Surestep   
Quartz Stone 17512

Fontana
F1850

Surestep  
Rustic Oak 18972

Folkstone
F7927

Surestep  
Star Snow 178082

Magnolia  
F1534

Altro Contrax 
Nearly Black

Pure White Standard

Surestep  
Black Seagrass 18572

Oyster Grey  
F7929

Surestep 
Natural Oak 18942

Brushed Argent 
M5311

MẪU LAMINATE CHO VÁCH CABIN

TỰ THIẾT KẾ THANG MÁY CỦA BẠN
Khám phá các tùy chọn màu sắc, vật liệu và sàn thang đa dạng của Kalea C1 Futura.

MẪU SÀN THANG

TÙY CHỌN MÀU KÍNH CHO GIẾNG & CỬA THANG

Clear Glass
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Kalea được thành lập vào năm 1898 tại Gothenburg, Thụy Điển và là một trong những thương 
hiệu thang máy có lịch sử lâu đời nhất. Năm 2008, Kalea được mua lại và trở thành một phần 
của Tập đoàn thang máy Cibes - một trong những nhà sản xuất thang máy mô-đun, tiết kiệm 
diện tích lớn nhất thế giới. Tất cả các thang máy đều được sản xuất tại nhà máy của chúng tôi 
ở Gävle, Thụy Điển và được phân phối đến hơn 50 quốc gia qua mạng lưới 200 đại lý chính thức 
trên toàn cầu.

 

THANG MÁY KALEA VIỆT NAM

Tại Việt Nam, thang máy Kalea được phân phối bởi Văn phòng Kalea Lifts trực thuộc Công ty 
TNHH Cibes Lift Việt Nam (công ty con của Tập đoàn thang máy Cibes).

Thông tin liên hệ:
Website: www.kalealifts.com.vn

Hotline: 1800 555 502

Email: kalea_vietnam@kalealifts.com

Showroom Kalea: Miền Bắc: P.203, tầng 2, tòa nhà HITC, số 239 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Miền Nam: Số 86 đường B2, Khu nhà phố Sari Town, KĐT SaLa, P. An Lợi Đông, Q. 2, Tp. Thủ Đức.

VỀ KALEA LIFTS

Để biết thêm thông tin chi tiết về dòng thang cabin mới của Kalea vui lòng liên hệ tới Kalea Lifts Việt Nam.
Đây là các thông tin chung về sản phẩm và chúng tôi có quyền thay đổi thiết kế, thông số kỹ thuật của sản phẩm. Những 
sai lệch nhỏ về màu sắc có thể xảy ra.

QUÉT MÃ QR NÀY ĐỂ CHAT 
TRỰC TIẾP VỚI CHÚNG TÔI


