
Snyggare hissar...
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HSB Brf. Lorens Bager - Malmö

Arkiteket SAR, Ivo Waldhör

Ny hisskorg tillverkad identiskt lika äldre mycket vacker men uttjänt hisskorg. De 

ursprungliga blyinfattade fönstren har återanvänts i kombination med säkerhetsglas. 

Väggar och välvt tak med speglar av betsad mahogny. Golv av sten i mönster lik-

nande entrehallens. 

This is a new elevator car made identically to an older and very beautiful one that has now 

been retired. Here the original leaded panes have been re-used and combined with safety-

glass. The walls and vaulted ceiling consist of panels in stained mahogany. The pattern of the 

stone floor is similar to the paving of the entrance hall.

En nytillverkad antikvitet



5



5

Infra City - Sollentuna 

Arkitekt SAR Jesper Husman, Tengbom Arkiteketer AB

Panoramakorgar tillverkade i rostfritt och glas. Väggarna av perforerad dubbel-

mantlad plåt. Belysning i rostfritt tak genom hål med frostat glas. Golv av massivträ. 

Elipsformat laminerat takglas i panoramadel.

This is a panorama elevator car made of stainless steel and glass. The walls are made 

of perforated double-layered steel sheets.  Lighting is recessed in the stainless steel ceiling 

behind frosted glass. The floor is made of solid wood. There is an elliptic laminated skylight in 

the panorama section.

Modernt med stål och glas
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Potatisåkern - Malmö

Arkitekt SAR,  Bertil Öhrström, FFNS arkitekter AB

Väggpaneler i olika laminatfärger inramade med grova profilerade eklister. Speg-

lar på bakvägg och på del av sidoväggarna. Fällbart ljustak med opalplastglas inra-

mat med eklister. Stengolv med samma mönster och färgställning som entréhallen.

Here you see panel work in different laminate colours, framed with solid profiled oak borders. 

There are mirrors on the rear wall and on sections of the side walls. Retractable opalescent cei-

ling lights framed with oak borders. The stone floor has the same pattern and colour scheme 

as in the entrance hall.

Elegant och tidlös inramning
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Teknikergatan - Malmö

Arkitekt SAR,  Patric Näsholm, Arkitektgruppen i Malmö AB

Standardinredning med rostfri sockel. Väggpaneler av laminat, fällsits och spegel 

på bakvägg. Vertikal belysning i tryckknappstablå. Stengolv i samma material som 

entréhall.

Here is a standard design interior decoration with a stainless steel base. Laminated wall 

panels, tip-up seat and a mirror on the rear wall. Illuminated buttons on the control board. 

Stone floor in the same material as in the entrance hall.

Spännande ljus skapar atmosfär
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Hilton Stockholm - Slussen

Arkitekt, Wingårdh & Wingårdh AB

En mycket speciell hisskorg som har blivit ett starkt kännetecken för hotellet. 

Väggpanelerna är konstnärligt gjorda med intarsia och olika fanér i fält. Stor omsorg 

har lagts på alla detaljer som tablå, bårder, golv och informationstavlor. Stoppad 

skinnklädd specialhandledare med dold infästning ger en extra touch.

This is a very special elevator car that has become a distinctive feature of the hotel. The 

wall panels are very artistic with decorative intarsia and different veneers. Meticulous care has 

been given to all the details, such as the control panel, borders, floor and information signs. 

An upholstered leather-covered handrail with hidden fastening adds a special touch.

Hissen som konstverk
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Radisson  SAS Hotel - Malmö

Väggar med en kombination av laminat och björkfanér. Stengolv i färgton lika 

golvet i entehallen. Välvt tak med ljusramp runt väggarna. Handledare i bok. Spegel 

på bakväggen som följer formen på det välvda taket. Infällda downlights längs lång-

sidorna.

The walls shown here are a combination of laminate and birch veneer. The stone floor has 

a similar colour shade as the entrance floor. The vaulted ceiling has strip lighting around the 

walls. This elevator car has a handrail made of birch. The mirror on the rear wall has the same 

shape as the vaulted ceiling. Retracted spotlights along the main walls.

Ett vackert tak förhöjer intrycket
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Grand Hotell - Stockholm

Arkitekt, Living Architects AB

Exklusiv hisskorg med väggar av diagonalfanérade träspeglar gjorda i ek. Fasett-

slipade speglar på alla väggar. Handledare i ek och tryckknappstablå i mässing. 

Marmorgolv i mönster med marmorfris. Ljustak av opalplast med polerade mässings-

lister. Hissdörrar i mässing med fasettslipat fönster.

This is an exclusive elevator car with walls of diagonal veneered panels made of oak and 

facet-cut mirrors, including an oak handrail and brass control board. The car has a patterned 

marble floor and marble border. The opalescent ceiling lights have a burnished brass border. 

Elevator doors in brass with facet-cut windows.

Hiss för nobelpristagare
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Scandic Hotell Malmen - Stockholm

Arkitekt SAR, John Petersson, Petersson & Haagen Arkitekter AB

Väggpaneler med mönsterlagt ekfanér. Golv lika entréhall som följer med upp i en 

golvsockel. Rostfria avbärarlister och handledare. Downlights i nedsänkt tak.

These wall panels are made of patterned oak veneer. The  floor in the elevator car is the 

same as in the entrance hall, as well as the skirting. This includes a stainless steel partition 

and handrail. There are retracted spotlights in the ceiling.

Utsökt träarbete med varm ton



Tryggt - i trä med lite gammaldags lyxkänsla

Tak PP1192 creme • Downlights 12V • Väggar: överdel bok 
PP7016, nederdel alrot F1118 • Spegel halvvägg • Fälltsits 
och handledare i bok • Mässingslist och sockel • Golv granit 

56 svart.

Elegant - med värme

Tak PP2010 ljusgrå • Rostfritt rampljus • Väggar: överdel 
marmor PP4842, nederdel granit PP 4826, röd bård och fällt-
sits PP4058 • Spegel halvvägg • Rostfri sockel, avbärare och 

handled • Golv granit 55 röd.

Dalablått – som berg och allmogefärg

Tak PP1192 creme • Downlights 220V • Väggar: överdel 
PP5649 flammig, nederdel F5110 blå granit, blå bård F7884 
• Fälltsits och handledare i bok • Rostfri sockel • Klinkergolv 

989 svart och 974 blå.

Varmt – som sol på en gammal tegelvägg

Nedsänkt ljustak PP1192 • Väggar: överdel PP1031 ljusgul, 
nederdel PP2014 terracotta, mörkgrön bård PP4060 • Handle-
dare i oljad ek • Spegel • Sockel i mässing • Linoleumgolv dual 

766 terracotta och real 3077 beige.

Formica PSM´s nya laminat har utvecklats med fokus 

på design. Både när det gäller kreativitet och rent praktisk 

funktion. Laminaten är rationella att arbeta med och erbju-

der stor designupplevelse. Materialet ger nästan obegrän-

sade möjligheter till vacker ytbeklädnad i hissar, både i 

nya och vid modernisering av äldre. Passar både bostads-

hus och offentliga lokaler. 

Som inspiration har arkitekt SAR Kerstin Wergeni-

Wasberg från Uulas Arkitektkontor i Kristianstad designat 

dessa hissar.



Sofistikerat – silverstänk

Rastertak i silver • Väggar: överdel ljusgrå PP2010, nederdel 
silver PP5593, grå bård PP1302  • Rostfri sockel, avbärare och 

handled • Golv Forbo Plm6094 gråsvart.

Kontrast – sol på svart sten

Tak PP 1040 vit • Infälld belysning • Väggar: överdel F7024
ljusgul, nederdel PP4825 grå sten, postgul bård PP2022 • 
Rostfri sockel och handled • Gummigolv SC0005 mörkgrå.

Färg – som ringblommor och riddarsporrar

Tak PP 1040 vit • Downlights 220V • Väggar: överdel PP1019 
blå, nederdel PP1019 blå, mörkblå bård PP1394 • Rund 

spegel • Rostfri handledare • Rostfri sockel • Gummigolv SA 
0012 orange.

En stunds meditation i vårskogen

Tak PP 1040 vit • Downlight 12V • Väggar: Impress-laminat,  
ljusgrå PP2010 • Spegel på sidorna  • Rostfri sockel och 

handled • Klinkergolv 977 grön.

This range of laminates from Formica PMS has been 

developed with the highest priority on design in terms of 

both creativity and function. In other words, our laminates 

function in purely practical terms while delivering a superb 

esthetic experience.

Quite simply, a design resource that offers an almost 

unlimited choice of beautiful surface materials for eleva-

tor cars. SAR architect Kerstin Wergelius-Wasberg from 

UULAS Architects in Sweden has designed eight elevator 

cars that offer you even more inspiration.



För några få
procent extra...
...får du mycket mer. I den totala kostna-

den för en hissinstallation står oftast själva 

hisskorgen endast för ca10%. Men det är 

den enda del man ser som användare. Det 

är här bilden av fastigheten, dess verksam-

het och dess hjärta skapas. En investering 

i en genomtänkt hissinredning betalar sig 

oftast flerfalt genom ökade hyresintäkter, 

ökat värde på fastigheten eller i längre livs-

längd och mindre underhåll. Vi arbetar med 

alla typer av hissfabrikat och med  både 

moderniseringar och nybyggnationer.

Kvalitet och
upplevelse

Kvalitet på en hiss består av flera kompo-

nenter. Design, funktion, livslängd och hant-

verk. Alla måste finnas med för att hissen 

skall ge samma känsla efter 10 -20 år. Vi 

bygger hissar som skall vara snygga långt 

in i framtiden. Under decennier har vi  valt 

ut de leverantörer som uppfyller våra högt 

ställda krav på kvalitet och serviceanda. 

Ett ständigt pågående förbättringsarbete till-

sammans med våra beställare och leveran-

törer är en naturlig del i vår strävan till 

kontinuerlig utveckling.

Skrapan, Västerås



Tradition och Innovation

Åhmans i Åhus AB grundades som ett beställningssnickeri redan år 1860. Företaget 

är ett helt fristående familjeföretag. Produktionen har under alla år präglats av stort hant-

verkskunnande, mångkunnighet och hög kvalitet. Under 1900-talet har vi tillverkat och 

monterat specialinredningar till allt från banker och butiker till lyxhotell och privata palats 

runt om i världen.

Hisskorgar och hisskorgsinredningar har vi tillverkat sedan 1930-talet och är idag 

den främsta fristående leverantören i Norden. Allt från kundanpassade bostadshissar till 

exklusiva panoramahisskorgar levereras till olika delar av världen. Hisskorgar och hiss-

korgsinredningar anpassas till olika hissfabrikat och hisstyper. Vi medverkar ofta aktivt i 

projekteringsarbetet. All försäljning sker genom etablerade hissentreprenörer.

       Hissdesignprogram

Du väljer golv, väggar, tak och utrustning ur vårt standardsortiment. Vill Du göra egna 

speciallösningar går det också bra. Hissbilden med beskrivning går att skriva ut, klistra 

in i andra program, skicka vidare med e-post samt använda som relationshandling.

Programmet uppdateras löpande och senaste versionen kan alltid laddas ner från vår 

hemsida www.ahmans.se

Vi har tagit fram ett datorbaserat 

Hissdesignprogram (ECD) där Du 

snabbt och enkelt kan designa och 

beskriva hisskorgar och hisskorgsin-

redningar. Det passar till alla hissfa-

brikat och hisstyper, och fungerar på 

både PC- och Macintosh-datorer.



Åhmans i Åhus AB - SE 296 35 Åhus - Sweden • ahmans@ahmans.se • tel +46 (0)44 28 99 00 • fax +46 (0)44 28 99 33

www.ahmans.se
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