Allmänna Monteringsanvisningar:

   Vid leverans:
Kontrollera att antalet kolli stämmer överens med följesedel. Kontrollera så att emballaget och gods inte är skadat. Gå igenom
och syna allt material. Notera eventuella transportskador på fraktsedeln och anmäl till transportören och till oss. Observera att
anmälan om skador eller saknat gods skall göras inom 7 dagar.


   Montering av skåp:
Före montaget påbörjas kontrollera så att vägg och golv är
i lod och vinkel. Vid stora nivåskillnader så utgå från golvets
högsta punkt. Märk ut skåpens placering & kontrollera så att
skåpen får plats.
Väggskåp. Placera skruvarna max 70mm från skåpets topp
och botten där skåpets fästlister är placerade. Förborra med
träborr genom fästlisten. Fäst skåpen med lämplig skruv
beroende på väggmaterial. Använd minst 4st skruvar per
skåp. Var noga med att få skåpen vinkel-/våg-/lodräta.
Bänkskåp och Högskåp. Plast benen är 150mm höga och
ställbara mellan 135-180mm. Det är viktigt att alla skåpen
ställs vinkel-/våg-/lodräta innan dom fästs i vägg. Fäst
skåpen med lämplig skruv beroende på väggmaterialet. På
bänkskåp placera skruvarna max 70mm från skåpets ovankant
där skåpets fästlist är placerad. På högskåp kontrollera
högskåpets baksida för att se fästlistens placering (kan skilja
på högskåp i specialutförande). Förborra med träborr genom
fästlisten. Använd minst 2st skruvar per skåp.

Löstagbar sockelfront. Den löstagbara sockelfronten
levereras ofta i längder för att man lätt ska kunna anpassa
längden efter vägg måttet. Använd förslagsvis en sänksåg för
att längda vid behov. Sockeln monteras med sockelclips som
medföljer, kläm fast clipsen i sockelns ovansida, skjut in den
nedre delen av sockeln mot benen med framsida neråt, res
sedan sockeln så clipsen klämmer mot undersidan av skåpen.

Toppskiva. Bänkskivor i plywood är anpassningsbara i längd
lika passbitar. Använd förslagsvis en cirkelsåg för att anpassa
vinkel och längd. Fäst bänkskivorna med lämplig skruv
igenom fästlisten i bakkant & frontlist i framkant av skåpet, det
går även bra att limma skivorna med sättlim.
Rostfria diskbänkar rekommenderas att limmas med sättlim,
det går även bra att skruva dessa.

Passbit och täcksida. Passbitar levereras ofta i övermått för
att man lätt ska kunna anpassa bredden som behövs och för
att kunna såg dessa efter väggar som är ur vinkel. Montera
passbit genom att förborra med träborr igenom skåpets
gavel, dra sedan träskruv igenom förborrat hål in i passbiten,
alternativt kan passbiten monteras med vinkeljärn.
Montera täcksidor genom att förborra med träborr genom
skåpets gavel, skruva sedan fast täcksidan med träskruv från
skåpets insida, alternativt täcksida monteras med vinkeljärn i
golv och vägg.
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