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Installation av kistställ medför normalt betydligt gynnsammare hantering som i sin tur medför: 
 
 Bättre lagringskapacitet. 
 Bättre lagringskapacitet medför bättre förutsättningar att planera driften optimalt. 
 Inga katafalker som skall hanteras manuellt i ogynnsam arbetsställning. 
 Lättare renhållning i och med att golvytan inte täcks av katafalker. 

MITABs kistställ har konstruerats för att, i kombination med kisthanteringstruck, etablera en 
kisthantering som är ergonomiskt förnuftig och rationell. 

Stolpversionen av kistställ har skapats för att presentera en version med tilltalande design och 
som har förmånen att underlätta städning.  

VÄNLIG HANTERING—LÄTT ATT HÅLLA ORDNING—ENKEL RENHÅLLNING—PRYDLIGT 

Stolparna tillverkas i rostfritt stål som glasblästras för 
att erhålla en tilltalande yta.  
Stolparna fästs till betonggolvet med en specialhålla-
re som ligger dold invändigt i stolpens nedre del. 
Den rena installationen, utan synliga fästanordningar 
underlättar rengöring. 
 
Skadad stolpe kan lätt bytas ut. 

I och med den prydliga enkla designen kan 
kistutrymmet med fördel arrangeras öppet 
och med god insyn och överblick. 

MITABs kisthanteringstruck hanterar komfor-
tabelt två kistor på höjden. 
Tre kistor kan arrangeras med den första pla-
cerad på golvet eller mycket nära golvet. 

Kiststället är användbart för Nordisk typ av kista med 
fot likväl som den Danska typen av kista med sarg. 



KISTSTÄLL—STOLPVERSION 
 

 

TEKNISK BESKRIVNING 
 

Stolparna tillverkas av rostfritt stål (SS 2333) i dimension 114,3*4,5 mm. 
Upplagsrören tillverkade i rostfritt stål i dimension 38*2 
Upplagsrör och stolpe förses med kupad gavel som svetsas . 
Inre stödrör bultas till betonggolvet. Utförandet förutsätter stadigt betongdäck för in-
fästning av expander. 
Stolpen låses till röret, och riktas, med 8 stycken stoppskruvar. 
För rätt lyster och yta glasblästras stolparna.  
 
Max tillåten kistvikt 300 Kg. 

ENKEL HANTERING  - GOD ÖVERSIKT - LÄTT ATT UNDERHÅLLA 

Av snittbilden framgår rekommenderat utrymme 
för installationen.  
Installationen kräver rumslängd: 

  Antal kistrader *1060 plus 400 mm. 
 
Angivna mått skall ses som rekommendation.  
Mindre justeringar kan göras för att anpassa 
installationen för ett visst rum. 
 
Måttskissen är baserad på att man önskar att 
nedre kistan inte placeras på golvet. 
 
Om första kistan placeras på golvet så kan stäl-
let arrangeras för tre kistor. 
Om första kistan placeras på golv så kan en hål-
lare  på stolpen utgå och stolpen blir ca 250 kor-
tare.  
 
Plats för ett antal ceremonikatafalker kan ordnas 
genom att inte installera nedre hållare i ett antal 
fack. 

Notera erforderlig plats för truckhanteringen. 
Här har angivits minimum mått. 
 
Infästningen av stolpens centrumhållare förut-
sätter betongdäck för montage med expander. 


