MONTERINGSINSTRUKTIONER
FÖR MÖBLER
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Början av montering
Kontrollera att monteringsunderlaget är rakt och stabilt. Ifall det finns miss i måtten av underlaget, ta hänsyn till
detta när du installerar möblerna. Kontrollera leveransinnehållet och produkternas skick innan början av
installation. Rapportera alltid en felaktig produkt eller leveransskada omedelbart till info@huushollikeittiot.com.
Felaktiga produkter får inte monteras! Kontrollera möbelbilderna och måtten, samt kontrollera vitvarornas,
handfatens mm. plats från bilderna innan installationen påbörjas.

Monteringshöjd
Bilden visar monteringshöjderna på möblerna. Om sockelhöjden är 110 mm,
minskas 50 mm från de visade måtten. Kontrollera att väggstrukturen är tillräckligt stark
vid höjden av anslutningspunkten.

Dimensioner för montering
Bordsskåpets överdel är 870mm från golvet och
Väggskåpets underkant är på antingen på höjden 1372 mm (988mm högt
skåp) eller 1377mm (703 mm högt skåp).
Monteringslisten inuti skåpet är 50 mm högt.
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Bordsskåp och montering av garderober
Starta alltid installationen från hörnet.
- Justera sockelbenen till rätt höjd.
- Golvets högsta punkt bestämmer startnivån.
- Fäst möblerna ihop med 4x27 mm skruvar.
- Kontrollera också att skåplinjen är horisontell och vertikal
med ett vattenpass.
- Öppningar för eluttag och rör i möblerna
bör göras innan möblerna fästs på väggen.

Montering av sockelfot
Foten är en multifunktionell fot.
Position 1. 94mm - 126mm
Position 2. 138mm - 170mm
Alternativ; höj och vrid 90 grader.
4st / stomme, 2st fötter framtill 70mm från framkant
Ifall stommens bredd är mer än 100 cm; 6 fot / stomme
Alternativt kan sockeln hackas eller skruvas fast i botten på skåpet.

Hjälpkök / WC metallfot
- Monteras endast på framkanten av stommen och baksidan fästs i väggen.
- En fot vid korsningen av två stommar.

Socklar
- När du förkortar sockeln kan du täcka ändan på sockeln med det medföljande bandet
- Gemensamma långa socklar fästs med sina egna fästelement.
- Det kan ofta förekomma kast i golven, detta betyder att vi kan uppnå ett jämnt
slutresultat med fotlister.
(ingår inte i leveransen)

4

fyllningsstycke

-

Fäst möblerna på väggen vid de punkter som visas på bilderna.
Lämpliga monteringsskruvar är:
5x60 mm skruvar vid stödramen för träväggar eller skivad vägg
60 mm betongväggfästen för betong- eller tegelväggar.
(Skruvar ingår ej.)
Fyllningsstycken måste enligt möbelbilderna lämnas mellan möblerna och väggarna.
Innan du monterar stommarna på väggen, se till att bänkskivan passar, men fäst inte bänkskivan.
Vid montering av raka bordhörnskåp (piilokulmakaappi), måste man observera att man enligt
riktningar har tillräckligt med avstånd från väggen samt att alla fyllningsbitar är tillräckligt stora för att
säkra att dörrar öppnas tillräckligt.
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Installation av väggskåp
-

-

-

Installationen av väggskåp underlättas av en installationslist som fästs vid höjden av skåpets botten
där skåpen lyfts upp. Installationslisten ingår inte i leveransen.
Starta montering från hörnskåpet.

Installera ett skåp i taget genom att först fästa varje skåp till intilliggande skåp med 4x27 mm
cylinderhuvade skruvar.
Fäst möblerna vid bärlisten på väggen. Lämpliga monteringsskruvar är: 5x60 mm cylinderhuvade
skruvar för trä- eller panelväggar vid stödramen, använd 60mm betongväggfästen för betong eller
tegelväggar. (Skruvar ingår ej i leveransen)
Se till att skåpet är rakt både horisontellt och vertikalt med ett vattenpass.
Fläkten fästs från sidorna vid intilliggande skåp genom att skruva fast den.

Montering av tilläggssidor
Kontrollera alltid måtten på tilläggssidorna innan installation. Måtten måste motsvara måtten på bilderna. Fäst
tilläggssidorna vid skåpets ända med 4x27 mm skruvar från skåpets insida, Tilläggssidor mot kylutrustningens
ända fastsätts med vinkelfästen mot väggen.

Montering av bänkskivan
-

Innan montering av bänkskivan, mät upp måtten till öppningar som
skall göras i bänkskivan och såga ut dem med en mönstersåg.
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-

I bänkskivor finns inte öppningar färdiga för handfat eller spishäll.
Öppningar görs under installationen.
Fäst bänkskivor av laminat och diskbänkar av stål med 4x27 mm skruvar, i framsidan av skåpen i
bindlisten och baktill med vinkeljärn.

Montering av stänkskyddsskiva

Efter montering av bänkskivan kan stänkskyddsskivan fästas i mellanrummet med antingen silikon, kakellim
eller murbruk.

Montering av handfat

Handfaten monteras enligt handfattillverkarens installationsinstruktioner. Monteringsinstruktioner ingår i
beställningen. När du monterar handfat kan det vara nödvändigt att bearbeta stommen aningen, detta görs
under monteringen.

Montering av takfyllningar
Takfyllningar kan monteras i utrymmet mellan skåpet och taket.
Såga fyllningen i lämplig storlek och fäst med skruvar från insidan av skåpet.

Montering av dektorationslister

Såga listen till rätt längd och fäst dem i skåpets botten med vinkeljärn. Fästning
bör börjas från hörnskåpet och rekommenderat avstånd är från ramens främre kant.
Sågning av vinklar (90, 45 och 22,5 grader) görs bäst med en geringssåg.
När du girar listen kan du sätta silikon eller lim av samma färg som listen i skarven.
Dekorationslisterna sätts fast i stommens främre kant och fastsätts med träskruvar i
skåpens tak. Huusholli-listen monteras horisontellt och falsen monteras i främre kant.

Om torkskåpet är sista skåpet som syns kan
listen sättas fast genom att skruva dem i
torkskåpens sida nerifrån, eller med vinkeljärn vid girfästen.
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Anslutningsbeslag
Dörrens anslutningsbeslag skall vara bakom dörren som bilden visar. Fastsätt med 15mm skruvar. Ifall dörren
är < 700mm = 2st beslag, ifall dörren är > 700mm 3st beslag.

Anslutningsbeslag ser ut så här

Hushållsapparaternas placering.
Kontrollera monteringsinstruktionerna för hushållsapparaterna som ska placeras i möblerna. Se också till att
det finns nödvändiga läckageskydd under hushållsapparaterna.
Kontrollera att det finns angivna luftrum för apparaterna från monteringsinstruktionen!

Dörrarnas fastsättning och borttagning
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Dörrarnas justering

Gångjärn för hörnskåp

L-gångjärn fästs vid brickan i stommenn och KS1 dörren.
0-brickan fästs i KS1 dörren.
Mellangångjärn fästs vid 0-brickan i KS1 dörren ja KS2 dörren.

Hörnskåpsdörrarnas justering

9

Montering av lådfront
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Legrabox-låda
Fästning

Justering

Lösning
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Merivobox-låda
Framsidans fastsättning

Lådans fastsättning i stommen

Montering av tilläggssida i lådan

Merivobox-lådans justeringar och täckplattans montering

Framsidans borttagning

Lådans borttagning från stommen

Borttagning av tilläggssida i lådan
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Montering av täckskiva
För att fastsätta täckskivan skall du låsa fastsättningarna i täckskivans borrhål.

Ugnslåda i sockeln

Framsidans
fastsättningar

Sockelskivans
fastsättningar

Handtag och dämpare
Borra 4 eller 5mm hål på framsidan av dörren på det avståndet från kanten som ni anser bäst. Använd en
skiva på andra sidan så dörren inte söndras när ni borrar. En plastschablon hjälper till med mätningen.
Dämparna sätts fast till sist efter att allt är klart. De sätts fast i stommens framsida för att dämpa lådornas och
dörrarnas stängning.

