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90 % av  vad du ser  på  
en hiss kostar 10 %...

Det är i hissen som hyresgäster, kunder och besökare får 
det första intrycket av din fastighet. Merkostnaden för 

en snyggare hisskorg är bara några procent av den 
totala hissentreprenaden, både vid nyproduktion 

och vid modernisering, då inredningen inte 
påverkar resten av hissens installation. 

Passar alla hissfabrikat och hisstyper.

PREMIUM 4
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Bostäder
I vårt produktprogram finns hisskorgar som passar i såväl  
enkla bostadshus som i exklusiva sekelskiftesmiljöer. Att  
som fastighetsägare lägga extra omsorg på hissmiljön 
lönar sig alltid genom nöjdare hyresgäster och lägre 
underhållskostnader.

Köpcentra och kommersiell miljö
Publika miljöer ställer stora krav på design och utförande  
samtidigt som hisskorgen ska tåla en extremt hård belastning 
med tusentals besökare varje dag utan att bli sliten. Inget 
fristående företag i Skandinavien har större erfarenhet än  
Åhmans i Åhus i att bygga snygga och väl fungerande  
hisskorgar för köpcentra.

Kontor
Hisskorgens utseende är det första intrycket en besökare får 
i en fastighet. För företagen som har kontor i fastigheten är 
det viktigt att ge besökare ett positivt intryck. Hisskorgen ska 
andas kvalitet, stil och ge rätt känsla för att skapa förtroende.

Hotell
Kraven på hisskorgar i ett hotell är många och krävande. 
Förutom att ha rätt design och bra material ska hissarna 
också tåla en mycket hög belastning. De ska vara lättstädade 
och slitstarka. Vi är experter på hisskorgar till hotell. I många  
av Nordens finaste hotell är det hisskorgar från Åhmans i 
Åhus som välkomnar gästerna.

Offentliga miljöer
Åhmans har lösningar för de olika specifika krav som ställs 
på hissar för till exempel skolor, sjukhus, äldrevård eller kanske  
ett rådhus. Det kan vara egenskaper som vandalsäkerhet, 
speciella hygienkrav, handikappanpassningar, trygghet och 
säkerhet eller en för byggnaden unik och anpassad design.

Industri, Transport & Off Shore
Transporthissar ska tåla tunga belastningar och de ska vara 
snygga och fräscha även efter många års användning. Vi har 
lång erfarenhet av att bygga hisskorgar för skiftande och 
specifika krav. Allt från offshore- och fartygshissar till 
hisskorgar för traditionella industri- och bilhallar.

Hissinteriörer för alla miljöer
Olika fastigheter och användningsområden ställer specifika krav på hisskorgen. Vi vet vad som krävs och 
anpassar material, funktioner och design efter varje behov.

90 % av  vad du ser  på  
en hiss kostar 10 %...
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Produktionsbild

Vi erbjuder rådgivning och inspiration
Vi gör det lättare för dig att projektera en snygg hisskorgsinteriör vid nyproduktion eller modernisering. 
Våra medarbetare, som har lång erfarenhet från design och konstruktion fram till genomförande, ger dig 
rådgivning och stöd vid planering av hissens inredning. 

Besök våra permanenta hissutställningar i Stockholm, Göteborg 
och Åhus där hela hisskorgsinteriörer och vårt stora utbud av 
komponenter visas.

Besök vår webbsida www.ahmans.se för referenser, inrednings-
förslag, materialprover, tekniska lösningar med mera. 

Ring 044-28 99 00 för teknisk support.  Vi hjälper dig gärna  
att projektera snyggare hissar.

Våra hisskorgar och hisskorgsinteriörer anpassas till alla 
hissfabrikat, hisstyper, storlekar och användningsområden. 
All försäljning sker via etablerade hissentreprenörer.

Välkommen in och diskutera 
ditt nästa projekt. Studio B3

Bild från Studio B3

Bilder från vår produktion i Åhus

Bild från vår produktion av hiss
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Åhmans olika designkoncept ger dig 
oändliga möjligheter att välja rätt hiss

REGULAR
Traditionell hisskorg med stående 
laminatpaneler. Stort urval av färger och 
komponenter. Passar för bostäder, skolor 
och industri.

MEDIUM
Modern hisskorg med liggande väggpa-
neler i laminat. Passar för bostäder och 
kontor.

PREMIUM
Modell som har liggande laminatpaneler  
och LED-paneltak. Lämpar sig för 
exklusiva bostäder, kontor och hotell med 
höga krav på design och utförande.

SUPREME
Modern design och konstruktion som  
gör det enkelt att kombinera olika  
ytmaterial. Passar för exklusiva kontor, 
köpcentra och hotell.

CLASSIC/RETRO
CLASSIC: Eleganta fanérade tak och 
väggpaneler med infällda träspeglar och 
massiv träsockel. 
RETRO: Släta fanérade väggpaneler 
med utanpåliggande listverk.

TRANSPORT
Slitstark konstruktion för industri, 
kommunikation och offentlig miljö. 
Rostfri plåt.
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REGULAR

REGULAR 15: Vitt ljustak, spegel, 
rostfri handledare och sparksockel
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En ekonomisk lösning
REGULAR ger dig en beprövad, enkel och ekonomisk hisskorg med goda valmöjligheter och hög finish.  
Det är en modell som i första hand lämpar sig till bostadshus. Du får frihet i färgval och möjlighet 
att kompletera med olika komponenter. Välj från våra färdiga förslag eller gör dina egna färgval utifrån 
våra färgblad eller i vårt hissdesignprogram. Vi har tagit fram ett antal designförslag varav några visas här 
och fler finns på vår webbsida www.ahmans.se. 

Se fler exempel eller skapa din egen hissdesign på www.ahmans.se/ koncept/regular

REGULAR 11

REGULAR 16

REGULAR 9

REGULAR 13

REGULAR 21

REGULAR 8
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MEDIUM

MEDIUM 7: Vitt ljustak, liggande 
väggpaneler, spegel, fällsits, rostfri 
handledare och sparksockel
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Kvalitet och upplevelse
MEDIUM erbjuder ett större urval av material, färger och komponenter. En investering i en MEDIUM 
innebär hög detaljfinish, längre livlängd och mindre underhåll. En modell som lämpar sig för bostäder 
och kontor. Här visas några designförslag och i vårt hissdesignprogram på www.ahmans.se är det enkelt 
att skapa olika egna designförslag, färgsättningar, material och komponenter. 

MEDIUM 1

MEDIUM 2

MEDIUM 3

MEDIUM 4

MEDIUM 5

MEDIUM 6

Se fler exempel eller skapa din egen hissdesign på www.ahmans.se/ koncept/medium 9



PREMIUM

PREMIUM 1: LED-paneltak, stor spegel, liggande 
väggpaneler, fällsits, läderklädda handledare 
och stengolv. Infoskärm infälld i spegel
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Exklusivt och personligt
PREMIUM är en exklusiv hissinredning till bostadsfastigheter, hotell eller kontor. En modell som ger 
många valmöjligheter och stor kreativ frihet. Anpassad design och genomtänkt funktion som framhäver 
fastighetens stil och elegans. Här har vi valt ut några exempel som visar på både klassisk design och 
modernare design. På webbsidan www.ahmans.se finns ett hissdesignprogram där du kan skapa en egen 
kombination av färg, material, belysning och komponenter.

PREMIUM 2

PREMIUM 3

PREMIUM 4

PREMIUM 5

PREMIUM 6

PREMIUM 7

Se fler exempel eller skapa din egen hissdesign på www.ahmans.se/ koncept/premium 11



SUPREME på The Corner House i Stockholm: 
Lackerat glas, listsystem golden mirror, 
mässinghandledare och sparksockel

SUPREME
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ÅHUS
• Lackerat glas
• Integrerad infoskärm
• Spegel i bakvägg
• Listsystem golden
  mirror
• Mässinghandledare   
 och sparksockel
• Helt stengolv

GRYNBOGATAN
• Lackererat glas
• Halvrunda avbärare 
 i rostfritt
• Rostfritt listsystem
• Spegel i bakvägg
• Handledare i rostfritt
• Stengolv, Klinker

SUPREME är modellen för dig som söker något alldeles extra i design, detaljkvalitet och gedigen konstruktion. 
Med stor flexibilitet i utförande och i kombination av olika material kan vi tillsammans med fastighetsägare, 
arkitekter och hyresgäster skapa vackra och unika hisskorgar i samklang med byggnadens arkitektur. 
SUPREME är lämplig för hotell, köpcentra, kontor och andra fastigheter där kraven på hissinredningen 
är stor. Här är några referenser och fler finns på vår webbsida www.ahmans.se.

HÖTORGSSKRAPAN 
KONSTNÄRSHALLEN
• Lackererat glas
• Halvrunda avbärare 
 i rostfri finish
• Rostfritt listsystem
• Fällsits Locus Rutan ek
• Handledare i rostfritt
• Golv, Ölandssten

Elegant och tidlös

SUPREME

SUPREME

SUPREME

Se fler exempel på www.ahmans.se/ koncept/supreme 13



CLASSIC

CLASSIC på Kungsgatan i Stockholm: 
Fanerade väggar, massiva lister och trä-
sockel i ljus bets. Mässingskomponenter
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RETRO ger möjlighet att på ett rationellt sätt inreda tidstypiska hissar. Det enklare utförandet med plana 
väggpaneler och utanpåliggande listverk skapar en äldre stil på ett kostnadseffektivt sätt.

Återskapa den gamla charmen
CLASSIC – Erbjuder eleganta, tidstypiska hisskorgar i exklusivt utförande med infällda träspeglar, 
massiv träsockel, takkornisch och fasettslipade speglar. Välj ytbehandling enligt Åhmans standard: 
ek natur, ek ljus bets, ek mahogny bets eller ek mörk bets. 

LILL-JANS PLAN
• Laminat, ekmönster 
• Träspeglar, utanpåliggande
• Fönster, laminerat glas
• Golv, Ölandssten
• Handledare och sockel 
 i mässing

S:T ERIKSPLAN
• Fanér ek, ljus bets 
• Takkornisch, massivt trä
• Träspeglar, profilerade
• Spegel, fasettslipad 
 och säkerhetsfolierad
• Fönster, laminerat glas
• Golv, Ölandssten
• Handledare och sockel 
 i mässing

KUNGSGATAN
• Fanér ek, mörk bets
• Takkornisch, massivt trä
• Träspeglar, profilerade
• Spegel, fasettslipad 
 och säkerhetsfolierad
• Golv, Ölandssten
• Handledare i mässing
• Sockel i massivt trä

Se fler exempel på www.ahmans.se/ koncept/classic/retro 15



Grand Hotell i Jönköping: Högtrycks- 
laminat med inlagda egna fotografier

VÄGGMATERIAL
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Brett spektra och obegränsad anpassning

Glaspaneler som målas i valfri färg på glasets baksida

Karosseripanel

Träfanér

Väggsektioner i Dobelplåt Väggsektioner i rostfri plåt

Väggpanel Rimex, Pinstripe

Se fler exempel på www.ahmans.se/ manualer-och-dokument 17



GOLVBELÄGGNING

Grand Hotell i Jönköping:  
Plastmatta med infällt mönster
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Stilriktiga hissgolv 

Stengolv med sparksockel i polerad mässing

Stengolv med rostfri sparksockel*

Klassisk mönsterläggning av stengolv Stenläggning med fris

Helt stengolv utan fogar

Plastmatta, rostfri sparksockel med ventillation

Se fler exempel på www.ahmans.se/ manualer-och-dokument 19



Konstnärshallen i Stockholm: Målade glas- 
paneler. Backspegel ersätter väggspegel 

HANDLEDARE
FÄLLSITSAR
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Detaljer som gör skillnad

Läderlindad mässingshandledare Ø 32 mm

Mässingshandledare Ø 38 mm

Handledare i ek  Ø 38 mm, underliggande hållareFällsits Locus Ribban och handledare i ek

Fällsits Locus Plattan i ek

Handledare i trä  Ø 38 mm, omslutande hållare Fällsits Locus Rutan i ek och rostfri handledare

Se vår e-handel webbshop.ahmans.se 21



SPEGLAR

Scandic Orgelpipan i Stockholm:  
Tonad spegel
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Speglar för karaktär och rymdkänsla

Infälld spegel inom massiv träram

Backspegel. Oftast vid genomgångshiss

Spegel övre bakvägg

Fasettslipade speglar

Två informationsskärmar infällda i spegel

Spegel Magic Mirror

Se vår e-handel webbshop.ahmans.se 23



AVBÄRARE

Arlandia i Stockholm: Högtrycklaminat med 
inlagt fotografi, rostfria avbärare R = 16 mm
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Skyddar och ger rätt designkänsla 

Avbärare rostfri R = 16 mmAvbärare i ek 60 x 20 mm

Avbärare i ek 200 x 20 alt 200 x 40 mm

Avbärare i bok, fasad Avbärare rostfri 60 x 20 alt. 120 x 20 mm

Avbärare i ek R=16 mm

Se vår e-handel webbshop.ahmans.se 25



BELYSNING

Axel Torv i Köpenhamn: Fiberoptisk stjärnhimmel och belyst 
logotype. Läderlindad handledare och mässingsdetaljer
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CLASSIC, LED-lampa. Fast 
ljus. Finns i antik mässing, 
krom och matt nickel.

LED-spot infälld. Ø 64. Finns i 
vitt, rostfri eller mässingsfärg. 
Finns även dimbar. 

Hörnbelysning, LED-strip 
R=18 mm. Dimbar.

LED-panel infälld, vit. Ø 210 
Finns även dimbar. 

Energisnål och dekorativ hissbelysning

LED-panel med motiv. Dimbar

Ljusramp för indirekt belysning, 
ofta i vårdmiljö. Finns även dimbar

LED-panel med vit ram. Nedbyggt 20 mm. Dimbar

Ljustak med LED-spot. Nedbyggt 30 mm. Finns även dimbar

Infälld traditionell hissbelysning LED. Fast  
ljus. Även för utbyte i gamla hisskorgar

Se vår e-handel webbshop.ahmans.se

Stjärnhimmelstak med fiberoptik. LED- 
belysning för indirekt ljus på sidorna. Dimbar
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KARMOMFATTNINGAR

Vasagatan i Stockholm: Vinklade 
karmsomfattningar i rostfritt

KARMOMFATTNINGAR

Listing 05

Rak karmbeklädnad 20

Karminklädnad 10

Vinklad karmomfattning 25

Vinklad karmbeklädnad 15

Rak karmomfattning 30

KARMOMFATTNINGAR

Listing 05

Rak karmbeklädnad 20

Karminklädnad 10

Vinklad karmomfattning 25

Vinklad karmbeklädnad 15

Rak karmomfattning 30

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 ger valmöjlighet.

Levereras vanligen i rostfritt. Kan även tillverkas i mässing och andra metaller med slät, präglad eller målad yta. 
Avstämning materialmässigt mot dörrblad och hisskorgsinteriör. Måttanpassas för respektive objekt.

Listing 05

Rak karmbeklädnad 20

Karminklädnad 10

Vinklad karmomfattning 25

Vinklad karmbeklädnad 15

Rak karmomfattning 30
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Gör entrén till något extra

Karmomfattningar och dörrblad beklädda med mässing

Karmomfattningar lika väggsektioner i rostfri plåt Rostfri karmomklädnad lika hissdörr

Se fler exempel på www.ahmans.se 29



ÖVRIGA TILLBEHÖR

SUPREME på Grynbodgatan i Malmö: Målade 
glaspaneler, rostfria avbärare och sparksockel
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Skydda hissen

KAPOK flyttskydd för golv

Gummimatta, flyttskydd för golv Bygginklädnad

KAPOK flyttskydd för vägg

Se vår e-handel webbshop.ahmans.se

Olika lösningar för  
upphängning i hisskorgen

Nålfiltsmatta flyttskydd för vägg
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Stockholm - Studio B3 
Barnhusgatan 3 
111 23  Stockholm
08-588 33 333

Göteborg
Ålegårdsgatan 1
431 50 Mölndal
031-712 80 10

Åhus
Sandvaktaregatan 26
296 35 Åhus
044-28 99 00

Besök våra
hissutställningar

Belysning för exklusiv inramning. Valnötsfanérade väggpaneler med massiva taklister. Belysningsraster i massiv ek.

www.ahmans.se

Högtrycklaminat med inlagt kundfotografi

Infällt skyltskåp

SUPREME med lackerat glas

CLASSIC halvrund hisskorg i nätschakt

TRANSPORT Rostfri plåthisskorg

SUPREME med informationsskärm i spegel

RETRO hisskorg

Fabriken i Åhus

Våra hisskorgar och hisskorgsinteriörer 
anpassas till alla hissfabrikat, hisstyper, 

storlekar och användningsområden. 
All försäljning sker via etablerade 

hissentreprenörer.
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