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Verktyg som åtgår vid demontering:
-Skruvdragare med stjärnbits/alt. skruvmejsel.
-Välsorterad bits-sats alt sexkantsnycklar 6-8 mm.
-Hammare av metall, gärna lite tyngre.
-Don/träkloss av solidträ, mått ca 40*40*L100 mm. 

OBS! Om känner dig osäker på några moment kontakta oss.

Vi rekommenderar även att du hittar en pall som kommer underlätta 
vid demonteringen. Det kan även underlätta om du har en kollega i 
närheten för vissa moment.

Dra först loss nackstödet från 
stolsryggen. 

Lyft stolen varsamt och vänd stolen 
upp och ned med sitsen vilande på 
pallen. Se bild.

Steg 1
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Förberedelser



Steg 2
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OBS! Är du osäker på nedan moment, kontakta oss.

Be en kollega lyfta/hålla emot fot-
krysset (se bild) medan du plac-
erar donet/träklossen på basen av 
liftomaten och knackar lätt med 
hammaren på donet/träklossen
 tills fotkrysset lossnar.

Tänk på att fotkrysset kan flyga upp 
plötsligt om kollegan lyfter för hårt.

OBS! 
Liftomatens inre del innehåller en högtrycksgaspatron 
som vid stark åverkan kan explodera. Upplever du att 
det är svårt att få loss liftomaten med upprepade slag, 
kontakta oss för hjälp.

Be kollegan dra i liftomaten medan 
du placerar träklossen enligt bilden.

Knacka varsamt med hammaren 
tills liftomaten lossnar från stolen.



Skruva loss rattskruvarna och dra armstöden ur sina 
skenor. Tänk på att inte tappa bort brickorna.

Steg 3

3

Skruva loss de tre skruvarna som håller fast ryggstödet. 
Dra försiktigt ut ryggstödet ur skenan. Var även här noga 
med att inte tappa bort brickorna.

Steg 4



Skruva loss bultarna i varje hörn på mekanismen (enligt 
bilderna) och lyft varsamt bort den ifrån sitsen. Tips! Skru-
va tillbaka bultarna i sitsen så du inte tappar bort dom.

-Även själva mekanismen kan demonteras ytterligare men 
då är det bäst att kontakta oss för vidare hjälp.

Steg 5
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Stolsrygg, stolsits och nackstödet kan demonteras ner till 
sina beståndsdelar enligt bilderna ovan och under. De kan 
enkelt kläs om - och borttappade eller trasiga delar kan 
ersättas i efterhand. På så sätt kan stolens livslängd enkelt 
förlängas.

Övrigt
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Version 2021-1

Information om källsortering: ASTRIX

Sorteras som hård-
plast, metallpigg kan 
dras ut och sorteras 

som metall

Sorteras som hård-
plast

OBS! Innehåller 
högtrycks-gas lämna 
över till ÅVC-personal

Sorteras som metall Sorteras som energi-
återvinning, gäller även 

nackstödets klädda 
delar (ej metall)

Sorteras som metall

Sorteras som metall Sorteras som energi-
återvinning

Sorteras som metall 
och hårdplast



Thule Möbler AB 
Box 27
736 21 Kungsör

Tele: 0227 - 120 40
E-post: mail@thulemobler.se Version 2021-1

Astrix 1104 är konstruerad för att delar enkelt ska kunna bytas, 
exempelvis:
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Hjul Armstöd & reservdelarGaspelare, olika höjder

Fotkryss Ryggstöd & KlädselNackstöd

Stolsmekanism Sittdyna & KlädselReservdelar Rygg

Varning! För vissa monteringsmo-
ment, främst där elektronik eller 
tryckgas är inblandade, rekommen-
derar vi att ni tar hjälp av en fack-
man. Är ni osäkra kontakta oss för 
vägledning.

Samtliga delar till stolen går att 
beställa och ersätta vid behov.


