MEDIUM &
PREMIUM

Montageinstruktion

Montage av ny hissinredning i:
- Ny blackbox
- Befintlig hisskorg

Lämpliga tillbehör vid montering

Skruvdragare

Glaslyft

Teleskopstöd

Läs igenom montageinstruktionen och produktionsunderlagen innan du börjar.
Då blir det lättare att få ett
snyggt resultat.

T-röd
Arbetsbelysning

1. Kontroll och rengöring av hisskorg
1a.

1b.

1c.

Kontrollera att korgens väggar
och tak är är vinkelräta

Rengör korgväggarna
Då fäster lim och tejp bättre

•
•
•

Ta fram allt material till hissen.
Kolla egenkontroller så att
allt material är med.
Koppla in laddare till egna
batterimaskiner.
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2. Golv
(Vid plastgolv)
2a.

2b.

2c.

Provmontera så att
golvet passa. Gör eventuella urjackningar mot
ingång. Justera golvhöjd
mot dörrtröskel.

Applicera lim på golv.
För in golvskiva, linjera
med bakvägg.

Låt golv falla rakt ner på
limmat korggolv.

2d.

2e.

2f.

Stengolv är uppdelat på
flera skivor av viktskäl.
Linjera på rad enligt rygg.
Gör eventuella urjackningar mot ingång

Lämna utrymme mellan
skivor för fog

Foga samman
golvskivor

(Vid stengolv)

- När korgen har bakvägg placeras golvet mot rygg
- Vid genomgångshiss centreras golv mot sidovägg

- Fixrester tas bort utmed
kanterna.

- Täck golvet med en
skyddsskiva.
(Eller foga innan du
avslutar montaget)
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3. Lister

Se även 8a. för en komplett ritning av listsystemet

Provmät korgen invändigt för att se om korgens väggar är “konvexa”. Sätt i så fall utfyllnader i “svackorna” innan nya
paneler monteras. Säkerställ infästning för ev komponenter t.ex. handledare, spegel, fällsits, avbärare.

3a.

3b.

Montera rostfri slät list
vertikalt på sidoväggar
mot ingångsparti med
dubbelhäftande tejp.
Börja vid golvytan.

Montera golvlist horisontellt på korgväggarna
mot ingångsparti med
skruv/popnit.
OBS! Följer inte alltid
golvytan.
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(Vid nytt dörrombyggnadspaket, hoppa över detta
steg)

Om korgen har en ingång placeras listen mot rygg
Vid genomgångshiss centreras listen på sidovägg

3c.
Stäm av så att golvlist
är rak i förhållande till
bakvägg. Sätt i en panel i listen, se så att den
linjerar med bakvägg
Eventuellt kan golvlisten
behöva “hänga i luften”

Viktigt för ett snyggt
slutresultat!
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4. Bakvägg
Måla hörn från golv till tak med svart tuschpenna. (Täcker ev. synliga springor)

4a.

4b.

Applicera montagelim
diagonalt mellan tejp på
bakvägg enligt nedan

Vinkla och lyft in panel
ståendes, sätt ner panel
i golvlist.
Använd glaslyft.

4c.
Pressa panel mot hisskorgs bakvägg och
säkerställ en slät yta
Sockel

Insida
korg

Panel

Bakvägg
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5. Sidoväggar
Montera utfyllnader vid “konvexa” äldre plåtkorgar. (Se punkt 3.)

5a.

5b.

Applicera montagelim
på panel enligt mönster nedan och ta bort
skyddsplast från dubbelhäftande tejp

Placera panel V1 och
H1 i golvlist och pressa
baksida mot sidovägg
(Gör detta på korgens
båda sidor)

Se märkning på baksidan
för korgsida

Panel vid korg
med bakvägg

Fasning

T25

(Endast vid bakvägg)

V1
V1

Panel, sidovägg

V = Vänster
H = Höger

5c.
Montera skarvlist på
panel och skruva fast
med skruv/popnit

(Sett från ovan)

5d.
Upprepa för resterande
sidopaneler
Ingen taklist mot korgtak.
V3
(använd tejp+lim)

V2

V2

V1

Korgvägg

Insida
korg

MEDIUM
Ingen taklist mot korgtak.
(Använd tejp+lim)

V4

V1

V3
V2
V1
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PREMIUM

Ta hänsyn till tryckknappstablåer.
Popnitar vid utanpåliggande korgtablåer med nyckelhål byts ut mot
montageskruv.
För över måtten till sidopanelen.

6. Ljustak

6a.

6b.

6c.

Dra igenom kablar genom förborrat eller befintligt hål i tak

Placera ljustak centrerat
mot korgens tak

Lyft upp ljustak och använd teleskopstöd som
hjälp

6d.

6e.

6f.

Montera ljustak med
skruv i förborrade hål

Placera plugg i yttre
skruvhål

Vid två ljustak, upprepa
samma process och sätt
ihop taken i mitten

Specifik instruktion följer med
ljustaket
Hittas även under “ladda ner”
på www.ahmans.se
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7. Spegel

7a.

7b.

7c.

Montera spegellister i
förborrade hål

Ta bort plast från tejpen
på baksidan av spegeln

För övre list uppåt i
löphål och fäst spegel i
nedre list
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7d.
Tryck fast spegel mot
bakvägg och för ner
övre list

•
•
•
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Spegel vid genomgångskorg placeras efter
anvisningar i teknisk bilaga.
MEDIUM speglar (750x1248) monteras
med underkant ca 770 mm över golv.
PREMIUM speglar (750x1720) monteras
med underkant ca 300 mm över golv.

Korgvägg

8. Avslutningslist

Skarvlist
baksida (5c.)

Slät, rostfri list (3.)
Väggpanel (5.)
Avslutningslist (8.)

8a.

10 mm

Montera avslutningslist på
sidopaneler vid ingångsparti, angränsande mot
lister.
Utgå från golvytan.
Tvätta limytor med T-röd.

Ingång

30 mm

Skarvlist
framsida (5c.)

Rengör slutligen inredningen för ett snyggt
slutresultat
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9. Komponenter
9a. Handledare

9b. Fällsits (tillval)

9c. Avbärare (tillval)

Handledarhållares nedre
hål borras 820 mm över
golv och övre hål 853
mm över golv.
Ovansida handledare =
900 mm över golv.

Fällsits monteras enligt
medföljande instruktioner. Fäst skruv i alla hål.

Montera avbärare med
skruv enligt med medföljande montagemall

Ändböjar limmas i
utsatta miljöer.

Normalt c/c 300 och
600 mm över golv.

8
Ring kundsupport vid behov 044-289900

