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Näringslivets hus, Stockholm.

Det du ser kostar endast 10 %
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 om entré, dörromfattningar och själva
hisskorgarna är snyggare och mer välbyggda än vanligt.
Är du fastighetsägare kan du dessutom glädja dig över att
hisskorg och dörromfattning i regel endast står för cirka 10 %
av den totala kostnaden för hissen. Resten är teknik och maskineri som inte syns.
Merkostnaden för att få en snyggare hisskorg än hissleverantörens standard blir i den totala kalkylen alltså mycket marginell.
Vår devis är ”Snyggare Hissar”. Med det vill vi säga att vi har
ett brinnande intresse och ett stort engagemang för att skapa
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snygga totalekonomiska hisskorgar med lång livslängd. Vi vill
också påminna om hisskorgens stora betydelse för hur hela
fastigheten upplevs.
Bilden ovan visar en installation som gjordes för drygt 10 år
sedan. En tidlös design och slitstarka material gör att hissarna
och entrén efter många år fortfarande skapar en känsla av
kvalitet och seriositet.
Tala med din hissentreprenör så får du veta mer om hur du kan
få en snyggare hisskorg från Åhmans i Åhus!
På www.ahmans.se finns detaljerad information om komponenter, olika material och belysningar samt ett stort antal
referensbilder.

Vi gör hisskorgar
för alla behov!

Guide till funktioner
och egenskaper

Exklusiva material och
utföranden för speciella miljöer.

Hisskorgsspecialisten
Som specialist på hisskorgar kan vi erbjuda kostnadseffektiva
hisskorgslösningar för alla typer och fabrikat av hissar.
Sortimentet sträcker sig från snygga, slitstarka bostadshisskorgar för hyreshus till unika och riktigt speciella hisskorgar för
kontor, hotell och köpcentrum.
Vi tillverkar helt nya hisskorgar för nybyggnation eller för
utbyte vid modernisering. Vi renoverar och moderniserar även
befintliga hisskorgar som av estetiska skäl, tillgänglighetsskäl
eller säkerhetsskäl behöver förnyas.
All försäljning sker via etablerade hissentreprenörer. Projektering sker i samarbete med beställare, arkitekt, konsult och
hissentreprenör.

Vi gör det enklare för dig
Som specialist på hisskorgar medverkar vi tillsammans med
din hissentreprenör till att du får den totalekonomiskt bästa
lösningen med en snygg energisnål hisskorg som uppfyller dina
krav och önskemål.
Samtidigt ska du känna dig trygg i att regler från olika myndigheter följs. Vi bjuder också på en hel palett med designförslag
att välja bland eller inspireras av.

Korgbyte är oftast bäst
Står du inför en renovering eller modernisering ska du tala med
din hissentreprenör om ett komplett korgbyte till lättviktskorg. Korgbyte är oftast den mest ekonomiska och smidigaste
lösningen. Du slipper merkostnader för ombalanseringar och
byte av mekanisk utrustning. Samtidigt blir stilleståndstiden
minimerad och hisskorgen helt nytillverkad med alla moderna
miljö- och energibesparande funktioner integrerade till fördel
för fastighetsägaren.

Mer än 150 års erfarenhet
Åhmans i Åhus är ett familjeföretag som grundades 1860.
Vi har tillverkat hisskorgar sedan 1920 och är Skandinaviens
ledande oberoende tillverkare och renoverare av hisskorgar och
hissinredningar.

Vandalsäkra material och
utföranden. Undvik klotter
och en förstörd hiss.

Produkter som underlättar
för funktionshindrade.
Tillgänglighetsanpassning
enligt EN 81-70.

Lätta material för att hålla
nere korgvikten i samband
med dörrombyggnader.

Resurssnålt alternativ –
sensorstyrning, lågenergi.

Billigare alternativ
och alltid av hög kvalitet.

Miljövänligare alternativ.

Lämpligt val i industrimiljö –
ofta även vandalsäkert.

Brandsäkrare alternativ när
hissen är en del av utrymningsvägen.
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Nytillverkad hisskorg med vikdörr.

Din gamla hiss blir som ny!
Färdiga, snabba och kostnadseffektiva utbytespaket för standardhissar eller varsam hantverksmässig renovering av vackra
sekelskifteshissar – vi har lösningarna och kompetensen i båda
fallen.

Vid vissa 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.

Tiotusentals hissar i Sverige kommer att behöva anpassas de
närmaste åren för att uppfylla föreskrifter från Arbetsmiljöverket samt Boverket. Den största synbara förändringen är kravet
på dörr i hisskorgar. Görs förändringar i styrsystem, maskineri
eller korginredning krävs att korgdörr installeras samtidigt
(enligt de så kallade H 10-reglerna).

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 såväl
som totalkostnad.

Vi har skapat lösningar med lättviktskorgar, i trä eller stålstomme, 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.
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Oavsett vilken lösning du väljer kommer du att vara stolt över
resultatet i många, många år.
Tala med din hissentreprenör för mer information om bästa
lösningen för just din hissanläggning.

Gör entrén till
något extra
En vacker dörr, dörrkarm eller dörrfront till hissen kan göra
underverk för husets entré. Vi arbetar i trä, metall, glas och sten
för att göra din hiss till en sann ögonsten.
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Helhetsintrycket som skapas av husets tidstypiska arkitektur i
kombination med karmomfattningar, hissdörrar och hisskorgarnas utföranden lyfter fastighetens värde och intryck.
I samarbete med arkitekt, installatör och fastighetsägare kan vi
hjälpa dig att få en entré och hisskorg som uppfyller alla dina
krav på funktion och estetik.
Stannplansomfattningar och hissens ingångsparti är viktiga
både för säkerheten och ur estetisk synpunkt. Vi har kompletta
system för nyinstallation och ombyggnad/renovering av dörrkarmar och omfattningar.
Din hissentreprenör kan även hjälpa dig att få snygga och
stilriktiga anrops- och hisskorgstablåer för att göra entré och
hisskorg helt stilrätt och tidstypisk.
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Prata gärna med din hissentreprenör om:
• Dörrombyggnadspaket för anpassning till ny korgdörr i
befintlig hisskorg.
• Dörrblad och dörrkarmar från hissentreprenören som modifieras med rostfritt, mässing, träpaneler eller laminat för att
passa in i fastighetens karaktär.
• Stannplansomfattningar som anpassas till fastighetens och
hisskorgens stil och design.
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Bild 1: Hisskorg med rostfri dörrkarm och hissdörrar som kombinerats med
rostfritt ljustak och övriga komponenter i rostfritt.
Bild 2: Hisskorg med dörrar, karmar och övriga detaljer i mässing.
Bild 3: Klassisk hisskorg med träinredning som renoverats och utrustats
med vikdörr.
Bild 4: Hisskorg där dörrkarmar i rostfritt kombinerats med rostfri
handledare och rostfria avbärarlister.
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Hisskorg med impresslaminat i bakvägg.

Hisskorg med mönsterlagd
träfanér (intarsia).

Vill du vara unik? – Åhmans i Åhus
Har du stannat upp och imponerats av ett hotells, en flygplats
eller ett köpcentrums hissar är sannolikheten stor att hisskorgarna kommit från Åhmans i Åhus.

Stengolv, härdade glasväggar eller rostfritt är exempel på material med mycket lång livslängd och låga underhållskostnader
samtidigt som de är tacksamma material för en kreativ arkitekt.

På Åhmans i Åhus har vi byggt otaliga hisskorgar sedan 1920.
Det är inte ovanligt att vi fortfarande får i uppdrag att renovera, återställa till ursprungligt skick eller byta ut en hisskorg vi
byggt på 30-40-talet.

Panoramahissar – utanpåliggande hissar med stora glasytor
till köpcentrum och andra offentliga platser – är en av våra
specialiteter.

Vi behärskar trä, sten, metall och glas och kombinerar ofta de
olika materialen för att skapa unika hisskorgar. Denna kompetens ger oss möjlighet att skapa vackra hisskorgar och hisskorgar för specifika ändamål.
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Tradition och erfarenhet kombineras med senaste spjutspetsteknologi inom tillverkning, konstruktion och 3D-teknik för
att skapa vackra, unika och slitstarka hisskorgar.
Våra hisskorgar levereras via fristående hissentreprenörer och
anpassas till alla typer av hissfabrikat. Konstruktion och utformning görs i samarbete med fastighetsägare och arkitekt.

Det finns två viktiga krav som alltid ska uppfyllas när vi bygger
eller renoverar en hisskorg – estetik och funktionalitet.

av formella regeler, rätt utformning för sitt ändamål, ekonomi
och energibesparingar.

Båda delarna krävs för att göra fastighetsägare och användare
nöjda och stolta över åren. Vad beträffar funktionalitet beaktar
vi alla praktiska frågor som slitstyrka, hygienfrågor, uppfyllande

Här ser du exempel på hisskorgar i stål, trä och glas för vitt
skilda användningsområden. Fler aktuella exempel hittar du
alltid bland våra referensbilder på www.ahmans.se.

Fönster i hisskorg som visar motiv på
schaktväggen.

Fanérade väggpaneler och träspeglar.

Rostfria väggar och trähandledare.

Karosseripanel i massiv ek i klassisk stil.

Målade glaspaneler och läderlindade
handledare.

Bilhiss i rostfritt stål.

Nytillverkad hisskorg i klassisk stil med
valnötsfanér och massiva tak- och spegellister.

Golvbeläggning kan även monteras på väggarna. Handledare med infälld belysning.
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Designguide Åhmans Premium
Åhmans Premium är en påkostad modellserie, för nya hisskorgar och
hisskorgsinredningar, som passar bra till de flesta bostadshus, men
även till hotell och kontor.
I grundutförandet för Åhmans Premium ingår vägglaminat med flera
färger, LED-spotlights, trähandledare, stor spegel, stengolv och rostfri
korgdörromfattning.
Åhmans Premium ger stora möjligheter till personliga anpassningar.
För att underlätta ditt val har vi tagit fram åtta olika designförslag
som alla har samma prisnivå i grundutförande. Välj direkt från våra
designförslag eller välj bland fler färger från våra färgblad.
Komplettera med komponenter som finns i denna broschyr och på
www.ahmans.se. Se exempel på sid 9.
Åhmans hisskorgar och hissinredningar anpassas till alla hisstyper
och hissfabrikat.
Alla Åhmans Premiums designexförslag som visas
här (1 t.o.m. 8) är utrustade med:
Belysning
LED Spotlight
Spegel
Standard 1050 x 950 mm
Sockel
Rostfri 100 mm

Åhmans Premium 5
Vägglaminat K2010 MAT (Vit)
F2253 (MicroDot Svart)
K3210 MAT (Orange)
Golv
Micron 30N (Svart)
Tak
Vitt laminat
Handledare Rostfri
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Åhmans Premium 1
Vägglaminat K1192 MAT (Gul)
K6149 NAT (Ek)
Golv
Micron 30DG (Grå)
Tak
Vitt laminat
Handledare Ek

Åhmans Premium 6
Vägglaminat F6305 NAT (Vitlaserad trästruktur)
F7884 MAT (Porslinsblå)
F5345 MAT (Purpur)
Golv
Micron 30B (Beige)
Tak
Vitt laminat
Handledare Rostfri

Åhmans Premium 7
Vägglaminat F2255 (MicroDot Vit)
F5272 MAT (Mönster Grå)
F4177 MAT (Grön)
Golv
Micron 30G (Ljusgrå)
Tak
Vitt laminat
Handledare Rostfri

Åhmans Premium 2
Vägglaminat K7024 MAT (Björk)
F6209 NAT (Valnöt)
Golv
Micron 30N (Svart) och Micron 30NL
(Svart Polerad) i schackmönster
Tak
K7024 MAT (Björk)
Handledare Rostfri

Åhmans Premium 3
Vägglaminat F5270 MAT (Mönster Grå)
F7927 MAT (Grå)
F5347 MAT (Turkos)
Golv
Micron 30DG (Grå)
Tak
Vitt laminat
Handledare Rostfri

Åhmans Premium 8
Vägglaminat K2010 MAT (Vit)
K3737 MAT (Borstad aluminium)
F2253 (MicroDot Svart)
Golv
Micron 30DG (Mörkgrå) och Micron 30DGL			
(Mörkgrå Polerad) i schackmönster
Tak
Vitt laminat
Handledare Rostfri

Åhmans Premium 4
Vägglaminat F2010 MAT (Vit)
F7914 MAT (Marinblå)
F7884 MAT (Porslinsblå)
Golv
Micron 30DG (Grå)
Tak
Vitt laminat
Handledare Bok

Exempel på Åhmans Premium 1 som är extrautrustad med:
Belysning
Ljustak T5
Spegel
Ø 900 mm infälld
Avbärare
Ek halvrund
Golv
Mikron 30G (Ljusgrå) med fris i Micron 30DG (Mörkgrå)
Handledare Ek
Övrigt
Fällsits Rutan ek

Designguide Åhmans Premium

Designguide Åhmans Medium
Åhmans Medium är en modellserie, för nya hisskorgar och hisskorgsinredningar, främst avsedd för bostadsfastigheter.
I grundutförandet ingår hela väggytor med bakvägg i samma eller avvikande
laminatfärg, infälld T5-lysrörsbelysning, rostfri handledare, stor spegel, golvmatta och rostfri korgdörromfattning.
Åhmans Medium ger stora möjligheter till personliga anpassningar.
För att underlätta ditt val har vi tagit fram åtta olika designförslag som alla har
samma prisnivå i grundutförande. Välj direkt från våra designförslag eller välj
bland fler färger från våra färgblad.
Komplettera med komponenter som finns i denna broschyr och på
www.ahmans.se. Se exempel på sid 11.
Åhmans hisskorgar och hissinredningar anpassas till alla hisstyper och
hissfabrikat.
Alla Åhmans Premiums designexempel som visas
här (1 t.o.m. 8) är utrustade med:
Belysning
Infälld ljusrörsarmatur T5
Spegel
Standard 1050 x 950 mm. EN 81-70
Sockel
Rostfri 100 mm
Handledare Rostfri med insvängda ändar enligt EN 81-70

Åhmans Medium 5
Vägglaminat K3737 MAT (Borstad aluminium)
F5270 MAT (Mönster vit)
Golv
Smaragd 61922 (Ljusgrå)
Tak
Vitt laminat
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Åhmans Medium 1
Vägglaminat K7024 MAT (Björk)
Golv
Smaragd 61922 (Ljusgrå)
Tak
Vitt laminat

Åhmans Medium 6
Vägglaminat F7884 MAT (Chinablue)
F6305 NAT (Vitlaserad trästruktur)
Golv
Smaragd 61962 (Blå)
Tak
F6305 NAT (Vitlaserad trästruktur)

Åhmans Medium 7
Vägglaminat K2005 MAT (Röd)
K2010 MAT (Vit)
Golv
Altro SA 0017 (Röd)
Tak
Vitt laminat

Åhmans Medium 2
Vägglaminat F5374 NAT (Ljus Ek)
Golv
S62402 (Grå stenimitation)
Tak
F5374 NAT (Ljus Ek)

Åhmans Medium 8
Vägglaminat F2253 (MicroDot Svart)
F2255 (MicroDot Vit)
Golv
Allure Stone (Grå steninmitation)
Tak
Vitt laminat

Åhmans Medium 3
Vägglaminat K6149 NAT (Ek)
K1192 MAT (Gul)
Golv
Marbie 64122 (Beige stenimitation)
Tak
Vitt laminat

Åhmans Medium 4
Vägglaminat F5274 MAT (Mönster Grå)
K2010 MAT (Vit)
Golv
Smaragd 61032 (Svart)
Tak
K3737 MAT (Rostfri)

Exempel på Åhmans Medium 7 som är extrautrustad med:
Belysning:
Ljusramp T5
Avbärare
Rostfri halvrund
Sockel
Extra hög 200 mm
Handledare Trä
Övrigt
Fällsits Plattan

Designguide Åhmans Medium

Åhmans Premium med bård i eklaminat, indirekt takbelysning och
”stjärnhimmel” med ljusdioder.

Åhmans Medium kompletterad med ljustak, fällsits och stengolv.

Väggmaterial för god design och funktion
Formicas nya laminatkollektion har utvecklats med fokus på
design, kreativitet och funktion. Vi har valt ut ett bassortiment
med både klassiska färger och de senaste trendmönstren.
Nytt för i år är bland annat ännu bättre fanérlika laminat som
är mycket nära äkta träfanér i såväl struktur som mönster.
Vill du ha en lätt hisskorg eller hissinredning med ”rostfria”
väggar kan du välja laminat med rostfritt utseende, vilket ger
nästan samma styrka och utseende som rostfritt stål men med
betydligt lägre vikt.
Laminat av hög kvalitet är i förhållande till pris det starkaste
och mest tåliga material du kan få.

Vi reserverar oss för färgavvikelser mellan det tryckta materialet och de verkliga laminaten.
För beställning av fysiska materialprover och skötselanvisningar, se www.ahmans.se/kundservice.
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Färg och yta håller sig intakt i många, många år. Även om
någon, med tuschpennor eller målarfärg, skulle skada en
hisskorg med laminatväggar går det oftast att rengöra laminatytorna med speciella rengöringsmedel.
Vilken laminatfärg och vilket mönster du än väljer får du hög
kvalitet, låga underhållskostnader och lång livslängd.
På www.ahmans.se kan du ladda ner färgblad, skötselanvisningar och beställa materialprover.

Vägglaminat för hisskorgar – Åhmans Medium & Premium

K1192 MAT • NCS S 0505-Y20R

F5347 MAT • NCS S 2030-B30G

K3210 MAT • NCS S 1070-Y40R

K2010 MAT • NCS S 1000-N*

F7884 MAT • NCS S 3020-R90B

F5345 MAT • NCS S 5040-R30B

F7927 MAT • NCS S 2500-N*

F7914 MAT • NCS S 6040-R90B

F4177 MAT • NCS S 1040-G50Y

F5270 MAT

K7024 MAT • Björk

K2005 MAT • NCS S 4050-Y80R*

F5272 MAT

K3737 MAT

K6149 NAT • Ek – Fanérlik yta

F5374 NAT • Ljus ek – Fanérlik yta

F6209 NAT • Valnöt – Fanérlik yta

F6305 NAT • Vitlaserad trästruktur – Fanérlik yta

F2253 MicroDot • Svart

F2255 MicroDot • Vit

441 – Rostfritt laminat • (Tilläggskostnad)

Åhmans Premium: Möjlighet till vägglaminat delat i olika laminatfärger.
Åhmans Medium: Samma vägglaminat på hela väggen. Bakväggen kan vara i annan
laminatfärg.
Samma prisgrupp gäller för alla Medium- och Premiumlaminat utom 441.

* Finns även som brandskyddat laminat
B-s1, d0 mot tilläggskostnad.

Vägglaminat för hisskorgar
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Stengolv för hisskorgar
Stengolv kan fås med fris och mönsterläggning. Stengolv i
hisskorgar är ej lämpliga vid tunga transporter. Kräver stabilt
underlag. Cementgrå fog. Vikt: 27 kg/m2. Tjocklek: 16 mm
inkl. golvgips.
Micron finns med polerad eller matt yta – 300 x 300 mm.
Vissa matta ytor finns även i format 100 x 100 mm.
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Micron 30N (Matt) och 30 NL (Polerad) • Svart

Micron 30G (Matt) och 30 GL (Polerad) – Ljusgrå

Att välja golv

Micron 30D (Matt) Grå och 30 DGL
(Polerad) – Grå

Micron 30B (Matt) Beige och 30 BL
(Polerad) – Beige

Exempel på stenläggning

Golvbeläggningen är mycket viktig i en hisskorg. Ett hissgolv
ska vara snyggt, lättstädat och tåla många års slitage av stilettklackar, truckhjul och grusiga skor.
Till Åhmans Medium utgår vi från golvmattor. Det är beprövade och slitstarka golv, men vill du få ännu snyggare golv och
ännu längre livslängd kan du uppgradera till golv av stenimitation eller till äkta stengolv. Alla Åhmans Premium har stengolv
som standard.

Enfärgad stenläggning

Mönsterläggning

Stenläggning med fris

Specialmönster

Då golvytan i en hiss är liten blir merkostnaden inte stor om
du väljer ett dyrare golv, lägger till en fris eller gör en mönsterläggning.

Vi reserverar oss för färgavvikelser mellan det tryckta materialet och de verkliga golvprover.
För beställning av fysiska materialprover och skötselanvisningar, se www.ahmans.se/kundservice.
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Golvmattor för hisskorgar – Åhmans Medium & Premium

Smaragd 61032
Svart - P

Smaragd 61962
Mörkgrå - P

Smaragd 61922
Ljusgrå - P

Altro SA 0017
Röd (500x500 mm) - G

Altro SC 0009
Ljusgrå (500x500 mm) - G

Altro SC 0002
Mörkgrå (500x500 mm) - G

Altro SC 0001
Svart (500x500 mm) - G

Marble - 64122
Beige - P

Marble - 64972
Svart - P

W 60065 - Ekplanka
Wood (200x1200 mm) - P

Allura Stone - S62402
Grå stenimitation (375x600 mm) - P

ÅÅ Medium: Samma färg på hela golvet.
ÅÅ Premium: Möjlighet till två olika färger på golvet.
Special: Möjlighet till olika färger på golvet med motiv eller
logotyp.
P= Plastgolv
G= Gummigolv

Golvmatta med fris

Reviderad jan 2012

Exempel på golvmatta med laserskuret motiv eller logotyp

Golvmattor för hisskorgar
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Ljustak med T5 lysrör fast sken
Finns även med:
- T5 lysrör med energibesparande sensor
- LED-strip

Minskade drifts- och
underhållskostnader

LED spotlight
Finns även med:
- Dimbar LED
- Vandalskyddad montering (den bakre på bilden)

Driftkostnaderna för en hiss är större än inköpskostnaden räknat över dess livslängd.
Det finns därför all anledning att kalkylera utifrån de totala kostnaderna vid byte
eller renovering av hisskorgen.
I många äldre hissar förbrukar hisskorgsbelysningen mer energi än driften av själva
hissen sett över tiden. Belysningen har också mycket stor betydelse för hisskorgens
intryck och utseende. Design och funktion ska gå hand i hand.
LED-belysning samt T5 lysrör med närvarosensor i hisskorgen kan minska elförbrukningen i hissen med upp till 90 % jämfört med konventionell ljusteknik.
LED-belysning kan ersätta existerande belysning i befintliga hisskorgar – en investering som betalar sig på kort tid. LED-lampor har mycket lång livslängd, vilket sparar
underhållskostnader och minskar risken för trasiga lampor.
Lättstädade och vandalsäkra material är andra faktorer som minskar drifts- och
underhållskostnader.
16

Läs mer om energibesparing och hisskorgsbelysningar på www.ahmans.se.

Rund utanpåliggande lampa i klassisk antikstil med
mässingsring. Kompaktlysrör.

Vitt opalglas vilandes i rostfritt ramverk i nedpendlat undertak T5 ljusrör fast sken.
Finns även med:
- T5 ljusrör med sensor
- LED-strip

LED spotlight
Finns även med:
- Dimbar LED
- Vandalskyddad montering

Nedpendlat undertak. Diodbelysning med ”stjärnhimmel” och indirekt T5 ljusrörsbelysning.

Rund utanpåliggande med närvarosensor. Kompaktlysrör. Vit ring. Ø=260 mm.
Finns även med:
- Mässingsfärgad ring

Infälld klassisk lysrörsarmatur. T5 lysrör fast sken.
Finns även med:
- T5 lysrör med energibesparande sensor
- Vandalskyddad montering

Downlight. Kompaktlysrör. Ø=150 mm.

Utanpåliggande rektangulär. Ljusrörbelysning
T5 fast sken.

Ljusramp för indirekt ljus. T5 lysrör fast sken.
Finns även med:
- T5 lysrör med energibesparande sensor

Nödljus, diod. Ø=30 mm.

Belysningar för hisskorgar
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Handledare klarlackat massivträ. Raka ändar.
Ek. Finns även i bok och björk. Ø=38 mm.

Eklaminerad hisskorg med dörr, handledare och avbärare i rostfritt stål.

Avbärare i klarlackat massivträ, halvrund r=16 mm.
Ek. Finns även i bok och björk.

Skapa en helhetsupplevelse
En genomtänkt helhet och ett gott hantverk krävs för att skapa en hisskorg som
andas kvalitet i varje detalj.
Upplevelsen av handledarnas yta av stengolvets fina läggning, de snygga avsluten i
alla fogningar och anslutningar samt naturligtvis en smakfull design bidrar till att
sammantaget ge fastigheten en känsla av kvalitet och stil.
Vi har ett stort sortiment av hisskomponenter av hög kvalitet för olika behov.
Välj komponenter som harmonierar med och stärker fastighetens karaktär och
användningsområden. Du ska också kunna känna dig trygg i att allt monteras på ett
snyggt, genomtänkt och professionellt sätt.
Tala med din hissentreprenör så får du veta mer.
På www.ahmans.se kan du se och läsa om hela vårt tillbehörssortiment och se fler
referensbilder.
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Rostfri beklädnad. H=1000 mm. Slipad Rf 180.
Finns även med präglad plåt. Se sid 21.

Handledare klarlackat massivträ.
Insvängda ändar enligt EN 81-70. Ø=38 mm.
Ek. Finns även i bok och björk.

Handledare rostfri. Insvängda ändar enligt
EN 81-70. Ø=32 mm.

Spegel säkerhetsfolierad enligt EN 81-70.
1050 x 950 mm.
Finns även i 600 x 700 mm och Ø=900 mm.

Avbärare i klarlackat massivträ, 70 x 20 mm.
Ek. Finns även i bok och björk.
Placeras oftast c/c 300 och 600 mm ö.g.

Handledare i rostfritt Ø=32 mm.
Avbärare rostfri, halvrund r=16 mm.
Snedsställd tryckknappspulpet.

Avbärare rostfri, 60 x 20 mm.

Rostfri sockel. H=100 mm.
Finns även H=200 mm.
Finns även att få i präglad rostfri plåt. Se sid 21.

Fällsits Jaxon
B=400 mm enl. EN 81-70. Finns även B=300 mm.
Klarlackerad massiv ek. Finns även bok och björk.

Fällsits Locus
B=400 mm enl. EN 81-70. Finns även B=300 mm.
Oljad massiv ek. Finns även bok och björk.

Komponenter för hisskorgar
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Åtta fina fanér
Vi bearbetar våra fanér för att ha full kontroll på kvalitet och
utförande. Lackering görs i vår egen lackeringsavdelning för
att få rätt yta och slitstyrka. Välj den yta som passar bäst till
den aktuella hisskorgen.

Åhmans Ek klarlack *

Hisskorg med karosseripanel och
svängda handledare i massiv ek.

Åhmans Ek ljus bets

Åhmans Ek mörk bets

Åhmans Bok klarlack

Åhmans Björk klarlack *

Det lilla extra!
Massivt trä, vackra fanér, läderklädda handledare, handledare i
mässing, speglar med fasettslipade kanter och vackra socklar är
några detaljer för dig som vill ha det lilla extra.

Åhmans Ask klarlack

Du kan också få helt egna väggmotiv som lamineras in i slitstarkt Formica-laminat eller golv med din logotype inlagd.
Hisskorgen får ett exklusivt klassiskt utseende och bakom den
tidstypiska ytan finns all modern teknik i elektronik och övriga
tekniska delar.
Se gärna våra referensbilder på www.ahmans.se för fler exempel.
Åhmans Mahogny betsad

Åhmans Mahogny klarlack

* Finns även som brandskyddat fanér B-s1, d0 mot
tilläggskostnad
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Impresslaminat. Fotografier, textil eller tryck läggs
in i vägglaminat.

Karosseripanel. Klassisk väggbeklädnad av
massivträ.
Läderklädd handledare.

Klassiska runda hörn och sammanhängande handledare runt väggar.

Profilerade trälister. Klassiskt utseende.

Flyttskydd. Skyddar hisskorg och väggar vid
transporter och flyttningar. Enkelt att montera och
demontera.

Utvändig ljudisolering. Sänker ljudnivån i hisskorgen.

Fasettslipat glas och listverk.
Finns även med fönster.

Mässingshandledare och mässingssockel.
Klassiskt utseende.

Komponenter för hisskorgar
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Specialhiss för biltransporter.

Hiss i vårdmiljö med indirekt ljus och rostfria avbärare.

Hisskorgar när du har speciella krav
Ibland är kraven extra stora. Det kan vara slitstyrka, fukttålighet, lasttålighet, speciella hygienkrav eller andra krav som
måste uppfyllas. Hisskorgar till vårdmiljöer, industrier, tunnelbanor eller fartyg är exempel på miljöer med speciella krav.

Golv för speciella behov kan behövas om hissen ska klara
tunga laster med truck eller om det i en sjukhusmiljö krävs antistatiska golv för att undvika statisk elektricitet som kan störa
personal och känslig elektronisk utrustning.

Rostfria väggar är vanligt när slitagekraven är extra stora.
De kan kombineras med extra tåliga avbärare om hissen till
exempel kommer att användas för varutransporter och därför
behöver göras näst intill vandalsäker eller göras tvättbar med
högtryck om riskerna för vandalisering och nedskräpning är
stora.

Åhmans Regular
När priset är det viktigaste kan vi genom att använda plastbelagd plåt som väggmaterial erbjuda kostnadseffektiva lösningar
för såväl nya hisskorgar som för renovering. Vi kallar dem för
Åhmans Regular.

Rostfria väggar är tacksamma även ur designsynpunkt och
finns i flera fina präglingar. De kan med fördel därför också
användas som designelement.
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Vi har erfarenhet av de flesta typer av speciella hissar och specifika branschkrav. På www.ahmans.se finns detaljerad information om komponenter, olika material och belysningar samt
ett stort antal referensbilder.

Exempel på material för specifika behov
Specialvägg

Specialgolv

Rostfritt stål är det starkaste material du kan välja på väggarna.
Det kan ytterligare förstärkas med avbärare och handledare i
rostfritt stål.

I industrihissar, lagerhissar eller fartygshissar krävs ofta mycket
slitstarka och belastningståliga golv.

Rostfri

Industrimiljö/trucksäkra golv

Rostfritt 180

Rostfritt Linne
Dekor 9

Rostfritt Isblomma
Dekor 1

Forbo 937 Fumée
(300 x 300 mm)

Rostfritt Läder
Dekor 8

RF Skotskrutig
Dekor 16

Wisa – Filmbelagd mönstrad slityta
Brunsvart (Tj=24 mm plywood)

Forbo 989 Onyx
(300 x 300 mm)

Åhmans Regular - lätta plåthisskorgar

Aluminiumdurkplåt
3/5 Five bar
Plastbelagd plåt
Åhmans Regular ljusgul

Plastbelagd plåt
Åhmans Regular ljusgrå

Plastbelagd plåt
Åhmans Regular ek

Plastbelagd plåt
Åhmans Regular björk

Vårdmiljö

Altro Safety Antistatisk
VM 20153/SD Fog
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Valnötsfanérade väggpaneler med massiva taklister.

Belysningsraster i massiv ek.

www.ahmans.se
Halvrund glaskorg med karosseripanel nedtill.

Rostfri korg med glasvägg.

Hisskorg i rostfritt och glas med ljustak.

Åhus
Kontor – Produktion – Utställning
Sandvaktaregatan 26
296 35 Åhus
Växel: +46 (0)44 – 28 99 00

Exklusiv panoramahisskorg.

Stockholm, Bandhagen
Kontor – Lager – Utställning
Sjösavägen 87
124 55 Bandhagen
Tel: 08 – 588 33 333

Fanérade korgväggar med träspeglar.

Göteborg, Mölndal
Kontor – Lager – Utställning
Ålegårdsgatan 1
431 50 Mölndal
Tel: 031 – 712 80 10
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