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Hjul på gasstole
På gasstole er det overvejende denne type hjul der anvendes (se billeder)

Monteres ved at give hjulholderen et slag i bunden med en gummi hammer.(brug et afstandsstykke for at 
undgå at ramme hjulet).
Demontering gøres ved at skubbe en skruetrækker, eller passende værktøj, ind mellem fodkryds og hjul 
og "krænge" det af 

Bortskaffelse: Genbrug

Glider på gasstol
Montage /demontering er samme fremgangsmåde måde som med hjul.

Bortskaffelse: Genbrug

Stole

Hjul & glidere



3

Hjul på borde med stålstel.
På borde med stålstel er det overvejende følgende typer hjul som anvendes:

Højer hjul til elevbord. Hjulene aktiveres når bordet vippes.
Monteres/demonteres med 2 stk. passende gaffelnøgler. 
 
Bortskaffelse: Genbrug 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indvendigt hjul. 
Monteres ved at banke på et passende stykke rør (evt. en top) så man kun slå på plastikkraven og IKKE 
hjulet.
Demonteres ved at banke med en skruetrækker på plastikkraven i en skrå vinkel.  
 
Bortskaffelse: Genbrug 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apparathjul. Hjulene er altid aktiveret.
Monteres/demonteres ved at stramme/løsne bolten i midten af hjulet (umbraco nøgle)

Bortskaffelse: Genbrug

Borde
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Krydsfinérs møbler

Det er overvejende disse hjulmodeller som bruges på krydsfineresmøbler:

Højer reol hjul.

Monteres ved at give et slag i bunden med en gummihammer. (brug et afstandsstykke for at undgå at 
ramme hjulet).
Demontering gøres ved at skubbe en skruetrækker, eller passende værktøj, ind mellem beslag og hjul og 
"krænge" det af. 
 
Bortskaffelse: Genbrug 
 
 
 
 
 
 
 
Hjul med fast beslag krans.

Montage: Dette hjul fastskrues direkte med spånskruer. (ved udskift af hjul anbefales det at man forsky-
der hjulet så der ikke monteres i de samme skruehuller)
Demontering: Spånskruer skrues ud.
 
Bortskaffelse: Genbrug 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hjul til Højer amfitrappe. (Hjul er ikke aktiveret før amfitrapppen vippes.)

Montage: Hjulet monteres på stålpladen og derefter monteres det på amfitrappen med spånskruer.
Demontering: Omvendt rækkefølge.

Bortskaffelse: Genbrug



5

Gasstole
Stolens gasfjederen er som udgangspunkt vedligeholdelsesfri. Skulle der alligevel, mod forventning, op-
stå behov for at udskiftet komponenten gøres følgende:

 1. Stolen/gasfjeder hæves til højeste indstilling.

 2. Stolen vendes så fodkryds er opad og lægges til hvile på bord el. lignende.

 3. Med en gummihammer bankes der på kanten af gasfjeder, samtidig med at man holder op i   
     fodkrydset - dette fortsættes til gasfjeder slipper fodkrydset.
 4. Der løftes nu let i gasfjeder og bankes på bunden af stoletoppen til gasfjederen er fri af stolen.

 5. Den nye gasfjeder sættes ned i fodkrydset og stoletoppen oven på. Herefter sætter man sig på 
stolen og afprøver den - vægten af personen som sætter sig, bevirker at stolen nu sidder sammen igen.

Bortskaffelse: Genbrug

Bord/bænksæt

Skal denne beskrives?

Gasfjedre
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Bordplader & stoleophæng

Bordplader.
Størsteparten af bordplader er monteret på stellet enten gennem huller i påsvejste beslag eller gennem 
rør. Der kan være tilfælde, hvor de 2 modeller kombineres.

Bortskaffelse: Forbrænding.

Stoleophæng.
Stoleophæng er i de fleste tilfælde, monteret direkte under bordpladen med et antal spånskruer, men kan 
også være skubbet ind under sargen - for at øge bæreevnen.
I tilfælde, hvor stoleophænget er skubbet ind under sargen kan det være nødvendigt at løsne bordpladen 
for demontering.
Stoleophæng kan i nogen tilfælde også være svejst fast direkte på sargen.

Bortskaffelse: Genbrug.
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Stoleskaller & polstringer

Stoleskaller.
Stoleskaller er i de fleste tilfælde monteret fra bunden med et antal skruer. Det er dog også enkelte 
modeller som monteres fra oven.

Bortskaffelse: 
 • Krydsfinérs skaller: Forbrænding
 • Pur skaller: Forbrænding
 • Plast skaller: Genbrug

Polstringer
Der er 2 polstringstyper. Fast polstring og monterbar polstring.
Monterbare polstringer er i de fleste tilfælde monteret med et antal skruer gennem stoleskallen.

Bortskaffelse: Forbrænding
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Dupsko & stilsko


