
Komponenter för snyggare hissar!

Översikt

Collection 14 - tillägg till broschyren “Snyggare hissar Collection 11”

90% av vad du ser av en hissanläggning kostar bara 10%... Merkostnaden för en snyggare 
hisskorg är marginell i den totala kalkylen då den inte påverkar hissens övriga tekniska 
utrustning.

Åhmans hisskorgar, hissinredningar och hisskomponenter passar alla hissfabrikat och 
hisstyper. Vi har lösningar både för installation av nya hissar och för modernisering eller 
renovering av befintliga hissar.

Laminatpanel. Finns även 
med brandklass (B)

Laminat med fotografi eller 
mönster

Ekfanér. Finns även med 
brandklass (B)

Profilerad massiv ekpanel Målad glaspanel

Hisskorgvägg i glas som visar 
motiv på schaktväggen

Glaspaneler med tapet 
eller fotografi bakom

Mönsterlaminerad stålplåt 
med brandklass (B)

Rostfri hisskorg Rostfri beklädnad

Plastmatta eller 
gummimatta

Exempel på mönsterläggning 
av golvmatta

Exempel på stengolv. 
Finns även i lättvikt.

Exempel på mönsterläggning 
av stengolv

Trucksäkert golv
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Taklampor utanpåliggande - Ange antal

9 8-09-3029 Armatur Cosmo, antikmässing

10 8-09-3015 Armatur Giotto, vit

11 8-09-3018 
Armatur Astro, vit. Energisparfunktion 
frånvarodämpning

11 8-09-3019 Armatur Astro, mässing

Taklampor infällda - Ange antal

12 8-09-3150 LED-spot 2,1 W, vit, varmvitt ljus

12 8-09-3151 LED-spot 2,1 W, rostfri, varmvitt ljus

12 8-09-3152 LED-spot 2,1 W, mässing, varmvitt ljus 1 v

13 8-09-3119
LED-panel 12 W, vit, fast ljus, 
varmvitt ljus. Tillval dimningssats

13 8-12-3158 Dimningssats för 1 st LED-panel 1 v

13 8-12-3159 Dimningssats för 2 st LED-panel 1 v

Taklampor 655x235 mm, ventilerade - Ange antal

14 8-09-3008 Armatur, T5-lysrör, fast ljus

14 8-09-3014
Armatur, T5-lysrör. Energisparfunktion  
frånvarodämpning

14 8-09-3148 Armatur, LED-lysrör, fast ljus

15 8-09-3145 Armatur, LED-panel, fast ljus

Belysning
Välj en belysning som passar in i hissens miljö och användningsområde. Våra belysningar 
levereras komplett med ljuskälla. Ljustaken passar alla hisskorgtyper, även till hissar med 
runda hörn och måttanpassas till aktuell storlek på hisskorg. Välj gärna till inbyggt nödljus 
för ökad säkerhet.

Ljustak nedbyggt - Ange hisskorgens bredd x djup

1 8-09-3061 Fiberoptik Stjärnhimmelspaket, LED 3 v

2 8-12-3601
Ljustak opalglas, - Ange LED 
eller T5 lysrör

3 v

3 T48-013 Ljustak, - Ange LED eller T5 lysrör 2 v

Ljustak, nedbyggt 30 mm, LED - Ange hisskorgens bredd x djup

4 8-12-3500 LED-spot vit, Ø=85 mm. Inkl dimmer 1 v

5 8-12-3510
LED-panel, Ø=200 mm, fast ljus,  
tillval dimmer

1 v

6 8-12-3520 LED-panel, 580x150 mm, fast ljus 1 v

Indirekt belysning - Ange hisskorgens djup

7 8-09-3021
Ljusramp, aluminium, vit, B=120 mm,  
Ange LED eller T5 lysrör

1v

8 8-12-3022
Ljuslist med LED-strip, R=50 mm, 
inkl dimmer

1v

  Produkt med 

utleverans senast 

nästa arbetsdag

Fiberoptik Stjärnhimmels- 
paket, 81 st ljuspunkter

Ljustak opalglas, vitt, 
rostfritt ramverk

Ljustak, nedbyggt 100 mm, 
fällbart

Ljustak, LED-spot, 
inkl nödljus

Ljustak, LED-panel, rund, 
inkl nödljus

Ljustak, LED-panel, 
inkl nödljus

Ljusramp, 
aluminium, vit

Ljuslist med LED-strip, 
vit

Armatur Cosmo, Ø=340 mm, 
antikmässing

Amatur Giotto, Ø=260 mm, 
delvis infälld

Amatur Astro, Ø=260 mm, 
energispar

LED-spot, infälld, 
Ø=85 mm

LED-belysning, infälld, 
Ø=200 mm

Infälld hissarmatur Infälld hissarmatur, LED-panel

1

4

7

2

5

8

6

9

12 13

10 11

14 15

3

1 v, 2 v eller 3 v mot- 

svarar leverans inom en, 

två eller tre veckor
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Takkomponenter

1 8-09-3057 Vandalskydd för LED-spot, 92x92 mm

2 8-09-3805 Nödbelysning, vit

2 8-09-3804 Nödbelysning, rostfritt utseende

3 8-12-5180 Fläkt 220v

3 8-12-5184 Fläkt 12v

3 8-12-5186 Fläkt 24v

Tillbehör Vi har tänkt på alla praktiska detaljer som ger hisskorgen lång livslängd 
och god driftsekonomi. 

  Produkt med utleverans senast nästa arbetsdag

Vandalskydd för LED-spot
Nödbelysning 1 W, diod, 

inkl. driver
Takfläkt med trampskydd 

och galler

1 2 3

Fastighetsägarens kostnader för hissbelysning

Befintlig 
T8-lysrörsbe-
lysning, infälld. 
Vanligen 2x18 W

Ny T5-lysrörs- 
belysning, 2x24 W, 
infälld, inkl. Ener-
gisparfunktion och 
frånvarodämpning 
Art.nr: 8-09-3014

Ny LED-"lysrörs-
belysning", 
2x10 W, infälld, 
fast ljus
Art.nr: 8-09-3148

Ny LED-panel 
600x150 mm, 
20 W, infälld, 
fast ljus
Art.nr: 8-09-3145

Ny LED-spot 
Ø 85 mm, 2,1 W, 
30 mm ljustak. 
Inkl. dimmer på 
korgtak 
Art.nr: 8-12-3500

Ny LED-spot 
Ø 200 mm, 12 W, 
30 mm ljustak. 
Fast ljus
Art.nr: 8-09-3510

Ny LED-panel 
600x150 mm, 
20 W, 30 mm ljus-
tak. Fast ljus
Art.nr: 8-09-3520

Ny T5-lysrörs- 
belysning, 
2x14 W, infälld
Art.nr: 8-09-3008

45 000 kr

40 000 kr

35 000 kr

30 000 kr

25 000 kr

20 000 kr

15 000 kr

10 000 kr

5 000 kr

0 kr

26 547

7 320

3 819

26 547

4 320

6 110

8 783

33 368

120

0

7 320

525
0

6 300

0

10 896

301

0

8 800 9 350

263 0

Kostnad 15 år

Underhåll Ljuskällor Energi Investering

Infällda Ljustak

Ekonomisk utvärdering av olika belysningssystem i hisskorgar.

I en befintlig hiss med lysrörsbelysning eller halogenlampor så förbrukar hisskorgsbelysningen 
som regel mer energi än vad själva driften av hissen gör under samma tid. Har hissens eget 
styrsystem moderniserats så blir skillnaden ännu större!

Väger man dessutom in kostnaden för återkommande byten av traditionella ljuskällor så blir det 
ännu mer intressant att se på de nya möjligheter att spara underhålls- och energikostnader som 
finns idag. Samtidigt bidrar man till att minska miljöbelastningen!

Skillnaden ligger främst i att man i befintliga hisskorgar byter ut traditionell lysrörsbelysning mot 
ny LED-belysning som har en mycket lägre energiförbrukning och en betydligt längre brinntid.

Man kan även förbättra kalkylen på marginalen genom att satsa på närvarostyrd LED-belysning i 
hisskorgen.

Notera att traditionella lysrörsbelysningar inte är konstruerade för att tändas och släckas 
regelbundet genom närvarostyrning. Även om man sparar elenergi så ökar totalkostnaderna och 
miljöbelastningen då lysrörens livslängd blir mycket kortare och därför måste bytas oftare än vid 
kontinuerlig drift.

Denna livscykelanalys (LCC) är utförd 2014 enligt riktlinjer från Statens Energimyndighet och 
visar fastighetsägarens faktiska kostnader och besparingsmöjligheter. Beräkningen är utförd på 
en traditionell personhisskorg med golvmåtten 1100 x 2100 mm. Se detaljerad redovisning av 
denna LCC på www.ahmans.se

- I nya hisskorgar installeras idag i princip endast dimbar LED-belysning.

- I befintliga hisskorgar byts den gamla belysningen ut genom att man monterar in ett nytt korgan-
passat ljustak med ny dimbar LED-belysning förmonterad. Snyggt, snabbt och enkelt!

Åhmans belysningslösningar passar alla hisskorgsfabrikat och hisstyper för nyproduktion eller 
modernisering.

Läs mer om energibesparing i hissar på www.energimyndigheten.se och på www.ahmans.se

525

334
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Rostfri handledare 
med ändböj

Rostfri handledare 
med rak avslutning

Kan kompletteras med  
rostfri hörnböj

Handledare i trä 
med ändböj

Handledare i trä 
med rak avslutning

Kan kompletteras 
med hörnböj i trä

Handledare i mässing 
med ändböj

Handledare i mässing 
med rak avslutning

Kan kompletteras med 
hörnböj i mässing

Rostfri handledare 
med ändböj

Rostfri handledare 
med rak avslutning

Kan kompletteras med  
rostfri hörnböj

Läderlindad handledare 
med hållare och ändböj

Rostfri anslutning mot vägg
Rostfri täckbricka för att dölja 

gamla handledarfästen

Fällsits Locus Plattan Fällsits Locus Rutan Utvändiga förstärkningsplåtar Invändig förstärkningsplatta

Fällsitsar När fastighetsägaren vill visa lite extra omtanke om sina hyresgäster är en fällsits en uppskattad 
detalj i hissen. Fungerar både att sitta på och att ställa en tung matkasse eller portfölj på.

Handledare Det är detaljerna som skapar den rätta helhetsupplevelsen. För endast några få procent extra får 
du både känsla, kvalitet och lägre underhållskostnader.  
Våra handledare är inte bara snygga de monteras i korgens stomme med väl beprövade beslag 
för att tåla många år av hårt slitage.

Handledare komplett med hållare, insvängda ändböjar, rostfritt

1 8-12-0810-01 RF180, Ø=32 mm, L=850 mm

1 8-12-0810-02 RF180, Ø=32 mm, L=1250 mm

1 8-12-0810-03 RF180, Ø=32 mm, L=1950 mm

1 8-12-0810-04 RF180, Ø=32 mm, L=2250 mm

1 8-12-0810 RF180, Ø=32 mm. Ange total längd 1 v

Handledare med rak avslutning, rostfri - Ange längd

2 8-12-0807 RF180, Ø=32 mm, valfri längd 1 v

Handledare komplett med hållare, insvängda ändböjar, ek

3 8-12-0954-01 Ø=38 mm, L=800 mm

3 8-12-0954-02 Ø=38 mm, L=1200 mm

3 8-12-0954-03 Ø=38 mm, L=1900 mm

3 8-12-0954-04 Ø=38 mm, L=2200 mm

Handledare med insvängda ändböjar, trä - Ange totallängd

3 8-12-0954 Ek, Ø=38 mm, valfri längd 1 v

3 8-12-0953 Bok, Ø=38 mm, valfri längd 1 v

3 8-12-0955 Björk, Ø=38 mm, valfri längd 1 v

Handledare med rak avslutning, trä - Ange längd

4 8-12-0964 Ek, Ø=38 mm, valfri längd 1 v

4 8-12-0963 Bok, Ø=38 mm, valfri längd 1 v

4 8-12-0965 Björk, Ø=38 mm, valfri längd 1 v

Handledare med insvängda ändböjar, mässing - Ange totallängd

5 8-12-0820 Ø=32 mm, valfri längd 1 v

Handledare med rak avslutning, mässing - Ange längd

6 8-12-0819 Ø=32 mm, valfri längd 1 v

Handledare komplett med insvängda ändböjar, rostfritt. 
Ange total längd

7 8-12-0850 RF180, Ø=42 mm, valfri längd 1 v

Handledare med rak avslutning, rostfritt - Ange längd

8 8-12-0849 RF180, Ø=42 mm, valfri längd 1 v

Handledare komponenter

9 T36-010 Objektanpassas 3 v

10 8-09-0808 Anslutning mot vägg, Ø=32 mm 1 v

10 8-09-0809 Anslutning mot vägg, Ø=42 mm 1 v

11 8-09-0817 Täckbricka, rostfri, 70x50 mm

5 6

1 2

7

9

8

10 11

3 4

Fällsitsar förstäkningsplatta

3 8-09-2503 2st plåtar, 350x100x2 mm, gängat för M5

4 8-09-2502 1 st platta, ek, 450x200x20 mm 1 v

1 32 4

Fällsitsar Locus, ek

1 8-09-2573 Plattan, oljad, B=310 mm

1 8-09-2583 Plattan, oljad, B=410 mm

2 8-09-2575 Rutan, oljad, B=310 mm

2 8-09-2585 Rutan, oljad, B=410 mm

  Produkt med utleverans senast nästa arbetsdag
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7 86

Avbärare, trä, 
60x20 mm, plan

Avbärare, trä,
R=16 mm, halvrund

Avbärare, ek,
205x40 mm, plan

Avbärare, ek,
205x20 mm, plan

Avbärare, bok, 
120x25 mm, fasad

Avbärare, rostfri beklädnad, 
60x20 mm, dold infästning

Avbärare, blank aluminium, halv-
rund R=16 mm, dold infästning

Avbärare, rostfritt, halvrund 
R=16 mm, dold infästning

En spegel i hisskorgen är ett uppskattat tillbehör som också bidrar till att skapa en 
känsla av utrymme. Vi har ett brett sortiment som sträcker sig från snygga 
”vandalsäkra” speglar i rostfritt till eleganta fasettslipade speglar som lämpar sig för 
hotell eller eleganta kontorshissar. 

Avbärare Ingen enskild detalj förlänger hisskorgens livslängd lika mycket som avbärare. Även bostadshissar 
och kontorshissar utsätts snabbt för slitage på ytskikten om det inte finns avbärare. Dessutom ger 
de en extra designkänsla. Vi har snygga avbärare i rostfritt, mässing, aluminium, ek, bok och björk. 

Speglar & 
anslagstavlor

2

4

1

5

Avbärare massiv ek, klarlackad, 60x20 mm, plan. För 3 sidor 1 rad 
gerade ändar. Förborrad, inkl skruv.

1 8-12-1217-01 3 st 900 mm (1x1 m)*

1 8-12-1217-02 1 st 1000 mm, 2 st 1300 mm (1,1x1,4 m)*

1 8-12-1217-03 1 st 1000 mm, 2 st 2000 mm (1,1x2,1 m)*

1 8-12-1217-04 1 st 1300 mm, 2 st 2300 mm (1,4x2,4 m)*

1 8-01-1217 Ange längd 1 v

Avbärare massiv ek, klarlackad, R=16 mm. För 3 sidor 1 rad, 
gerade ändar. Förborrad inkl skruv

2 8-12-1254-01 3 st 900 mm (1x1 m)*

2 8-12-1254-02 1 st 1000 mm, 2 st 1300 mm (1,1x1,4 m)*

2 8-12-1254-03 1 st 1000 mm, 2 st 2000 mm (1,1x2,1 m)*

2 8-12-1254-04 1 st 1300 mm, 2 st 2300 mm (1,4x2,4 m)*

2 8-09-1254 Ange längd 1 v

Avbärare för lasthiss, gerade ändar - Ange längd

3 8-09-1211 Obehandlad. Ange längd 1 v

4 8-09-1210 Klarlackad. Ange längd 1 v

5 8-09-1201 Obehandlad. Ange längd 1 v

3

Speglar, klarglas, polerade kanter. Säkerhetsfolierade,
Tjocklek = 6 mm

1 8-12-1812-01 950x1050 mm, inkl spegellist

1 8-12-1812-02 1050x950 mm, inkl spegellist

1 8-09-1822
Okrossbar, 750x1000x6 mm 
inkl spegelram

1 v

2 8-09-1811 Ø=700 mm, rund 1 v

2 8-09-1813 Ø=900 mm, rund 1 v

Speglar - Ange mått

3 8-09-1808 Säkerhetsfolierad, Tj=6 mm. Ange BxH 3 v

4 8-09-1820 Mirrorplåt, okrossbar. Ange BxH 2 v

5 8-09-1821 Fasettslipade kanter. Ange BxH 3 v

6 8-09-1814 Infälld, runda hörn, R=12 mm. Ange BxH 3 v

6 8-09-1815 Infälld, raka hörn. Ange BxH 3 v

  Produkt med 

utleverans senast 

nästa arbetsdag

Spegel, klar, fasta mått. 
Blanka spegellister

Spegel, klar, rund Spegel, klar, fria mått

Spegel, högblank rostfri, 
okrossbar

Spegel, klar, fasettslipade 
kanter

Formatanpassad spegel

Backspegel mirrorplåt
950x150 mm

Anslagstavla för A4- eller 
A3-format

Monitor bakom glas

1

4

7

32 

5

8

6

9

Backspegel vid genomgångskorg

7 T50-150 Mirrorplåt, 950x150 mm. Justerbar 1 v

Anslagstavla

8 8-09-2852 A4-format, natureloxerat 2 v

8 8-09-2853 A3-format, natureloxerat 2 v

9 8-09-2870 Objektsanpassas                           Enligt offert

Avbärare rostfri beklädnad, 60x20 plan för 3 sidor 1 rad

6 8-12-1295-01 3 st 900 mm (1x1 m)*

6 8-12-1295-02 1 st 1000 mm, 2 st 1300 mm (1,1x1,4 m)*

6 8-12-1295-03 1 st 1000 mm, 2 st 2000 mm (1,1x2,1 m)*

6 8-12-1295-04 1 st 1300 mm, 2 st 2300 mm (1,4x2,4 m)*

6 8-12-1295 Ange längd 1 v

Avbärare aluminium, halvrund R=16 mm för 3 sidor 1 rad

7 8-12-1280-01 3 st 900 mm (1x1 m)*

7 8-12-1280-02 1 st 1000 mm, 2 st 1300 mm (1,1x1,4 m)*

7 8-12-1280-03 1 st 1000 mm, 2 st 2000 mm (1,1x2,1 m)*

7 8-12-1280-04 1 st 1300 mm, 2 st 2300 mm (1,4x2,4 m)*

7 T37-020 Ange längd 1 v

Avbärare rostfritt, halvrund R=16 mm

8 8-09-1290 Ange längd 1 v

* Mått inom parentes 
anger vilken hisstorlek 
produkten är avsedd 
för. 

1 v, 2 v eller 3 v mot- svarar leverans inom en, två eller tre veckor
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Ingångsparti för ny automatdörr, 
rostfritt, ventilerad. Fast karm.

Ingångsparti för ny vikdörr, 
rostfritt, ventilerad, fast karm

Exempel på dörrkarmsomfattning

Löstagbar karm, automatdörr.
För enkel service av låsbana

Löstagbar karm, vikdörr,
för enkel service av låsbana

Exempel på stannplansomfattning Exempel på schaktdörrsbeklädnad

Anpassning för ljuslist Anpassning för ljuslist

Säkerhetströskel Takklaff

Sparksockel, rostfri. 
Finns även med ventilation

Sparksockel, mässing, polerad. 
Finns även med ventilation

Stensockel lika stengolv

Rostfri beklädnad
Ventilationsgaller,  

266x85 mm
Ventilationsgaller, 

 82x82 mm

Golvsockel & 
ventilation

En snygg golvsockel i metall eller sten skyddar golv och vägg samtidigt som den är ett viktigt 
element i hisskorgens helhetsupplevelse. Ventilation gör inomhusklimatet i hisskorgen bättre 
och rekommenderas framför allt till hisskorgar med hög trafikbelastning.

Golvsockel. Objektsanpassas. Finns även med ventilation

1 T35-400
Sockel, rostfritt, slipat 180. H=100, 
utanpåliggande

1 v

2 T35-402
Sockel mässing. H=100 mm, 
utanpåliggande

1 v

3 T18-001 Stensockel. H=100 mm 4 v

Beklädnad, ventilation

4 T32-090 Beklädnad, utanpåliggande 2 v

5 8-09-0700
Ventilationsgaller, rostfritt, slipat 180, 
266x85 mm

6 8-09-0705
Ventilationsgaller för dosborr, rostfritt, 
slipat 180, 82x82 mm

1

4

2 3 

5 6

1 5

8

10

6 74

9

11

2

3

Dörrombyggnadspaket. Objektsanpassas

1 T50-070 Objektsanpassas. Se Åhmans beställningsformulär 1 v

2 T50-072 Objektsanpassas. Se Åhmans beställningsformulär 1 v

3 T50-074 Objektsanpassas. Se Åhmans beställningsformulär 1 v

4 T50-076 Objektsanpassas. Se Åhmans beställningsformulär 1 v

5 T50-040
Objektsanpassas. Kan bekläs med 
mässing, rostfritt eller annat

Enligt offert

6 T50-100
Objektsanpassas. Kan bekläs med 
mässing, rostfritt eller annat

Enligt offert

7 T50-090 Bekläs med mässing, rostfritt eller annat Enligt offert

8 T55-002 Anpassning för ljuslist, ytterkarm 1 v

9 T55-003 Anpassning för ljuslist, centrum karm 1 v

10 8-12-4005 Säkerhetströskel komplett. H=300 mm 1 v

10 8-12-4006 Säkerhetströskel komplett. H=800 mm 1 v

11 8-12-4200 Takklaff komplett med brytare. H=100 mm 1 v

Ingångspartier Inget påverkar intrycket av en fastighet lika mycket som entrén, där hissfronter och hisskorgar 
är en viktig del av helheten. Oavsett om du är hyresgäst, besökare eller fastighetsägare blir 
det en positiv upplevelse att redan i entrén mötas av god design och fint hantverk. Våra 
färdiga paketlösningar för montage av automatdörrar minimerar stilleståndstiden.

 Övre del   Nedre del

För både nyproduktion 
och modernisering



Se www.ahmans.se/komponenter för teknisk information Med reservation för produktförändringar, färgavvikelser, tekniska anpassningar och lagkrav. 
Med reservation för slutförsäljning sker normalt leverans enligt information i höger spalt.
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Bomunderlägg för infästning 
trätak/bärram

Ankarskenor med ankarbult

Spikplåt för stabilisering 
av korgtakshalvor

Dörruppbyggnad med 
ankarskenor och ankarbult

Takinfästning korgtak/bärram
Takräcke inkl. sparklist. 

H=700 mm L=måttanpassas

Trampskydd för infälld belysning Golvinfästning trägolv/bärram Vibrationsmatta trägolv/bärram Snedstag

Flyttningskydd KAPOK 88 Flyttningskydd nålfiltmatta

Bygginklädnad Dörrkarmskydd

Utvändiga komponenter

1 8-12-4555
Bomunderlägg, 500x200x25 mm. 
Inkl skruv och tejp.

1 v

2 8-12-4300
Ankarskenor, 2 st. 48x26 mm, inkl ankarbult. 
Ange längd

1 v

3 8-12-4557 Spikplåt, 2 st. Inkl skruv, tejp mm. 

4 8-09-4570 Objektsanpassas.  2 v

5 8-09-4556 Takinfästning, 2 st. L=400 mm

5 8-09-4560 Takinfästning, 2 st. L=600 mm

6 8-12-5270 Takräcke. Ange längd 1 v

7 8-09-3137 Trampskydd, 210x210 mm

7 8-09-3136 Trampskydd, 100x100 mm

8 8-09-0288
Golvinfästning, 4 st. 200x70x6 mm. Gängat för M12. 
Exkl gummibuffert

9 8-12-3809 Vibrationsmatta trägolv/bärram, 4 st. 150x100x8 mm

10 8-09-4554 Snedstag, standardutförande, 2 par. Objektsanpassas 2 v

1

3 4

2

Skyddsinklädnader. Objektsanpassas. Ange hisskorgens BxDjxH

1 8-09-7850
Se fler alternativ på www.ahmans.se/
väggkomponenter 

Offereras

2 8-12-7800 Komplett med upphängningsbeslag 2 v

3 8-12-7810 Skyddar hisskorgen under byggkörning Offereras

4 8-04024 Skyddar karmar under byggkörning

2

5

7 8 9 10

4

6

1

3

När inflyttningsdagen kommer ska hisskorgen vara i perfekt skick. Vi har 
hjälpmedel som skyddar hisskorgens olika ytskikt för det tunga slitage 
som den utsätts för om den används för transporter under byggtiden. 
Lättmonterade skyddsinklädnader att användas vid in- och utflyttning.

Skyddsinklädnader

Utvändiga 
komponenter

En hisskorgs livslängd och funktion beror i stor utsträckning på vad som finns bakom 
ytskikten. Alla de små detaljer som underlättar montage eller ger hisskorgen stabilitet 
och lång livslängd. Vi har smarta lösningar som fungerar i verkligheten.

1 v, 2 v eller 3 v mot- 

svarar leverans inom en, 

två eller tre veckor

  Produkt med utleverans senast nästa arbetsdag



Modernisering av hissar

Beställningsrutiner

Stockholm
Sjösavägen 87
124 55 Bandhagen
08 588 33 33

Göteborg
Ålegårdsgatan 1
431 50 Mölndal
031 712 80 10

Åhus
Sandvaktaregatan 26
296 35 Åhus
044 28 99 00

Besök våra
hissutställningar

Vi har skapat lösningar med lättviktskorgar, i trä eller stål-
stomme, som i de flesta fall gör det möjligt att snabbt och 
smidigt byta ut hela hisskorgen till en ny med korgdörr utan att 
göra den tyngre. På så sätt undviks dyra förändringar i övriga 
tekniska komponenter.

Vid många renoveringsprojekt kan det räcka med att byta vägg-, 
tak- och golvbeläggning och eventuellt belysning samt vissa 

tillbehör för att få en hisskorg som upplevs som helt ny och som 
uppfyller alla säkerhetsregler.

Vi försöker alltid bidra till att du kan behålla så mycket som 
möjligt av befintlig teknisk utrustning som t. ex. gejdrar och 
bärram. På så sätt minimeras projektets miljöbelastning,  
stilleståndstid såväl som totalkostnad.

All försäljning av komponenter sker endast till etablerade hissentreprenörer som 
ansvarar för försäljning och installation till fastighetsägare. Komponenter och lösningar 
passar till alla hissfabrikat och hissmodeller. 
Beställningar skickas via e-post till: order@ahmans.se. Ange alltid i mailet:

Montage- 
hjälpmedel

Vi har utvecklat smarta hjälpmedel som gör arbetet enklare och säkrare och som 
gör det möjligt att göra montage ensam. Med rätt verktyg och hjälpmedel minimeras 
stilleståndstider och kostnader.
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  Produkt med utleverans senast nästa arbetsdag

Oavsett vilken typ av 
hiss som ska renoveras 

har vi lösningar!

Montageknekt Teleskopstötta Bärram

Glaslyft Montagevagn 

21

4 5

 Övre del   Nedre del  Övre del   Nedre del

• Beställare/hissföretag
• Inköpsnummer + godsmärkning
• Leveransadress

Du får ett ordererkännande via mail senast följande arbetsdag. Kontrollera att vi 
uppfattat dig rätt. Aktuell leveranstid framgår av ordererkännandet.
Vi ordnar transport om inget annat anges i beställningen.

• Godsmottagare + mobilnummer (för avisering)
• Artikelnummer och antal
• Önskad leveranstid

3

Montagehjälpmedel

1 8-12-1001 Montageknekt för enkel och säker montering av trähisskorgar. Fällbar

2 8-1005 Teleskopstötta för enmansmontage av 30 mm ljustak

3 T60-020 Bärram Enligt offert  

4 8-1002 Glaslyft

5 8-1006 Montagevagn för transport av hissidor 1 v
 

1 v, 2 v eller 3 v mot- 

svarar leverans inom en, 

två eller tre veckor


