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Monteringsveiledning for ny innredning i eksisterende heisestol

1. Ta kontakt med kunden i forveien om dørkoder og skilting, etc.
2. Sett opp varsellapper på etasjetablået i alle etasje om at heisen er avstengt.
3. Bryt strømmen på stolaket ved bruk av nødstoppen i den etasjen du vil heisen skal stå.
4. Ta vare på småkomponenter i skrueposen. Informasjon om hvor de ulike skruene skal monteres er i
skrueposen.
5. Rens heisestolen for alt gammelt, løst og utstikkende
materiale. Demonter tidigere innredning hvis det er
avtalt/planlagt.
6. Fjærn eksisterende golvbelegg hvis det er løst. Tilpass
og lim på plass det nye golvet. Hvis det er flisgolv,
monteres inngangspartiet før man legger golvet, se
punkt 7.
7. Ved montering av nytt rustfritt inngangsparti:
Skru sammen venster og høyre sider med
overstykket. Monter dette fast på heisestolen.
Monter rustfrie dekklister på begge sider og taket,
dersom det ikke skal monteres en ny stolinnredning.
Se også separat monteringsveiledning til
dørombyggingspakke.
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8. Bryt strømmen til takarmaturen, det gjøres oftest i
maskinrommet.
9. Sett opp taklist ved framkanten og tilpass takpanelet.
Gjør nødvendige hull til armatur innen taket limes og
skrues fast. Bruk evt. støtter for å uderlette arbeidet.
Delt 14 mm tykt tak limes i skjøten i begge
takhalvdelene.
10. Koble midlertidig belysning i stikkontakten på
heistaket. Permanent belysning kobles av
heismontør.

11. Taklister monteres. Først bakvegg, så sider og til slutt
evt. foran. Taklistene på sidene plaseres foran
taklisten mot bakveggen. Buk støtter underveis for å
holde oppe taket.

12. Sag till hjørne- og skjøtelister i riktig
lengde. Disse skal passe mellom taklist
og golv. Kappes ved golv.
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13. Bakveggpanelet monteres, tapes og limes.
Panelene limes med monteringslim, jevnt med
vertikale strenger over panelen, ca. 150 mm
mellom hver streng. Tapes den fast, sett den
500 mm lange tapebiten midt på panelet.
Prøvmonter panelet før beskyttelsespapiret på
tapen fjærnes. Er stolveggene ujevne, bruke
utfyllingsmateriale for så å monter panelene på
egnet måte med forsenkede sokkelskruer.
Tørk av panelene med løsemiddel innen
sokkelen limes med monteringslim. Tapes
og monteres inn i hjørne og
midtskjøtelister.

14. Sidepaneler og skjøtlister monteres bakfra
og framover, slik som ryggpanelet.
Gjør nødvendige hull for f.eks. tablå,
høytalere mm. Disse monteres tilbake på
plass. Hver forsiktig slik at ledninger blir
ødelagte.
Ved rustfrie inngangsparti: Avslutt med taklist.
Ved kledd framparti: Sett hjørneslist i
framkanten.
15. Før evt. frontpanel monteres, undersøk karmsmyg og lim på evt. karmlister. Så monteres frontpanel over
døren. Tilpass en skjøtelist til frontpanelet over døren, slik at den begynner over karmsmyg som monteres til
slutt.
16. Test karmsmyg og monter 5 skruer jevnt fordelt, med stat 100 mm neden i fra, og stopp 100 mm ovenfra.
Evt. mal veggen bak ventilasjonsristen svart.
Test slik at heisestoldørene går fritt.
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17. Hvis det er terskelskinne, juster den i begge ender
innen den monteres. Utfyllingslist limes under
terskelen. Vær nøye, slik at karmstolpene kommer
innenfor terskelsen. Terskelskinner utgår dersom
heisestolen har dører.

18. Øvrig utstyr monteres etter tegningen eller
etter veiledning som du finner på vår
hjemmeside.

Belysning
Speil

Se respektive produkt
600x700 mm = 1250 mm over golv
950x1050 mm = Se kundens anvisning

Håndlist

900 mm o.g.

Fenderlist

c/c 300 mm resp. 600 mm o.g.

Klappsete

500 mm o.g.

19. Heisestolen rengjøres.
20. Fjærn beskyttelsesplasten og rengjør de rustfrie ytterflatene.
21. Legg en tynn tetningsfuge av silikon mellom golv og sokkel.
22. Fjern all embalasje. Rydd og rengjør område i og utenfor heisen.
23. Ta bort varselslappene i trappehuset og prøvkjør heisen.
24. Gi beskjed til kundens kontaktperson at montasjen er fullført. SMS er ok.
25. Gi beskjed til din kontaktperson hos Åhmans at montasjen er fullført. SMS er ok.
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