
Väggskena 90 kommod 1 st.
                    spegelskåp 2st.

Väggskena vägg 120 kommod 1 st.
                     spegelskåp 2st.
Väggskena vägg 150 kommod 1 st.
                       spegelskåp 2st.

 7
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m
  1

27
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  1
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cm

 

Väggskena till 
spegelskåp(övre) och 
högskåp.

Väggskena till 
spegelskåp (nedre).

Väggskena till 
kommod och halvhögskåp.

VÄGG

GOLV

Haka spegelskåpet på väggskenorna med de 4 monterade upphängningsbeslagen på vardera sidan av 
spegelskåpets baksida.Justera enl. punkt 11 sid. 2. Avlägsna locket på baldakinen o skruva fast baldakinen
                                                                                   på spegelskåpet med de medföljande skruvarna.se punkt 3 sid.2. 
                                                                                                        Se till att skruvarna träffar taket på spegelskåpet.

MONTERING AV SPEGELSKÅP 90-120-150

Höjdmått anger 
centrum hål 
till färdigt golv.

W

Upphängningsbeslag
x4st. Sett från baksidan

Väggskena.

Vy från baksidan.

Philips nr2
Lång klinga

OBS! ANVÄND EJ SKRUVDRAGARE
TILL JUSTERING AV UPPHÄNGNINGS-
BESLAG

tfx 3,5x30
6st till 90cm miljö och 120cm miljö, 
8 st till 150cm miljö för montering baldakin.

Täckplugg till justerhål upphängningsbeslag
kommod- högskåp o halvhögskåp2st, 
spegelskåp 4st.se punkt 32.
Täcklapp självhäftande i ekutförande
 till justerhål upphängningsbeslag
kommod- högskåp o halvhögskåp 2st, 
spegelskåp 4st.Används till ekmöbel.
se punkt 32.

BI

 3 cm 

Upphängningslistens 
ändkant.

upphängningslist

upphängnings-
beslag

Yttersida

Demontera luckor och lådor för att kunna montera möblerna på väggen.För att få bästa funktion o passning på lådor o luckor o tvättställ är det viktigt att möbeln sitter rakt på väggen, även en buktig 
vägg begränsar funktion o passform.Använd alltid våtrumssilikon för tätning av hål i väggen eller mellan tvättställ o bänk.

Montera väggskena på väggen,enl. skiss nedan.
Inför våtrumssilikon i hålen före fastskruvning.

Matningen 230V dras genom kabelmuffen i locket 
och allt kablage kopplas in.Lägg sedan på locket.
OBS! ALL ELKOPPLING SKALL GÖRAS AV 
BEHÖRIG INSTALLATÖR.
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För att ytterligare stabilisera kommoden skall man 
även fixera kommoden genom monteringslisten
som sitter under upphängningsbeslagen, se skiss.
Kom ihåg våtrumssilikon!

Monteringslist

lämplig fixeringspunkt

Montera blandaren på tvättstället innan tvättstället
monteras på kommoden.

 

Applicera silikon på alla kontaktytor mellan tvättställ
och kommod.Placera sedan tvättstället på kommoden.
Överflödigt silikon torkas bort.

 

MONTERING AV SAMMANSATT MILJÖ.
OBS! EJ STANDARDLEVERANS.
GÄLLER SAMTLIGA MILJÖER. HÄR VISAS
BREDD 90CM OCH HÖGSKÅP

AB

När spegelskåpet är fastsatt och fixerat 
(använd inte skruvdragare)
på väggen med de övre upphängningsbeslagen monteras 
vinkeln som sitter monterad på baldakintaket .
Monteringsbeslag (skruv) medföljer ej 
(anpassas till bef. väggmtrl).

Vinkel

Baldakintak

AS

J

Demontera luckor o ev. lådor innan montering på vägg.Montera 
väggskenan enl. mått på sidan 1.Haka högskåpet på väggskenorna, 
med de 2 monterade upphängningsbeslagen på vardera sidan av högskåpets
baksida.Justera skåpet enl. punkt 11.

MONTERING AV FRISTÅENDE HÖGSKÅP. MONTERING AV FRISTÅENDE
HALVHÖGSKÅP.
Demontera luckor och lådor innan montering 
på vägg.Montera väggskenan enl. 
mått på sidan 1.Haka skåpet på väggskenan, 
med de 2 monterade upphängningsbeslagen 
på vardera sidan av halvhögskåpets baksida.
Justera enl. punkt 11.

Övre skruv för fastlåsning

Nedre skruv för justering i höjdled,
vrid medurs för nedjustering,
vrid moturs för uppjustering.

väggskenorHögskåp

Spegelskåp

Spegelskåp

Kommod

Väggskena till högskåp

7cm

BF

Monteringslist

Botten högskåp

BJ

 5
2 

cm
 

Monteringslist

BK

 1
6m

m
 

Högskåp
Spegelskåp

Justera nu ned de nedre beslagen tills du känner att det 
tar emot.Lås sedan fast med den övre skruven i beslaget.
Använd inte skruvdragare. I skissarna nedan är vissa 
skåpdelar borttagna för bättre åskådlighet. Haka fast kommoden på väggskenan med 

upphängningsbeslagen.Justera enl. punkt 11.

MONTERING AV FRISTÅENDE 
KOMMOD 90-120-150

Justera skåpet i höjdled.med nedre skruv.Justera vid 
behov de båda upphängningsbeslagen med nedre 
skruven så skåpet blir i våg.Skruva sedan fast skåpet 
med den övre skruven.Använd kryssmejsel 
philips nr 2 .Använd inte skruvdragare.

Börja med att montera väggskenorna på 
väggen enl. höjdmått på sidan 1 punkt 1.
Avståndet mellan skenorna från spegelskåp 9-12-15 och
till högskåp blir enl. nedan.

Montera spegelskåp och kommod enl. anvisningarna.
Montera sedan högskåpet. Se till att högskåpet ligger
an mot kommod och spegelskåp.Högskåpet skall placeras
16mm högre än spegelskåpet.

För att ytterligare stabilisera 
skåpet ,fixera  även genom 
monteringslisten som sitter 
bakom ryggen, med beslag
(t.ex.skruv) anpassat till 
väggmtrl.Medföljer ej.
Kom ihåg våtrumssilikon.

Avståndet från mitten av
monteringslisten till botten
av högskåpet är 52 cm.

2(4)
3 4 5 6

7 8 9 10

11 12 13 14



Skruva ur de skruvar som håller transportskyddet,
se skiss nedan. Avlägsna sedan transportskyddet
som ej skall användas .Spara skruvarna, de skall 
användas  till att skruva fast baldakinen på högskåpet.
OBS! EJ STANDARDLEVERANS.

Transportskydd

JUSTERING AV YTTRE LUCKOR TILL KOMMOD.

Se till att kablaget från underbelysningen hamnar i det 
urfrästa hålet på baldakinen.Skruva fast baldakinen med 
de 5 skruvarna från transportskyddet samt med de 
medföljande Tfx 3,5c30 skruvarna 6st. (8st. till största 
skåpet 150cm).Se till att skruvarna över spegelskåpet 
träffar taket på skåpet.
OBS! EJ STANDARDLEVERANS.

Kablage
underbelysning
Urfräst hål

AQ

Matningen 230V dras genom kabelmuffen i locket och allt 
kanblage kopplas in.Lägg sedan på locket.
OBS! ALL ELKOPPLING SKALL GÖRAS AV BEHÖRIG 
INSTALLATÖR.
OBS! EJ STANDARDLEVERANS.

Lock

AU

Höjdjustering.
Lossa de två skruvarna 
och justera luckan upp 
eller ned.Skruva åt.

Justering i sidled.
Lossa skruven och 
skjut luckan i sidled.
Skruva åt.

Justering ut och in. 

AW

AZ

BA

Justering i sidled.

Höjdjustering.
Lossa de två 
skruvarna och 
justera luckan 
upp eller ned.
Skruva åt.

Justering ut och in.

JUSTERING AV MITTPLACERADE LUCKOR TILL KOMMOD.

Skjut på gångjärnet på gångjärnsplattan.
gångjärnsplatta

gångjärn

1.Skjut gångjärnet mot framkanten på gånghärnsplattan
2.Tryck därefter bakre delen av gångjärnet mot plattan
   så att det klickar fast.

För att lossa gångjärnet
tryck på den fjäderbelastade
tryckplattan i bakre delen 
av gångjärnet.

För att lossa gångjärnet
tryck på den fjäderbelastade
tryckplattan i bakre delen 
av gångjärnet.

1.Skjut gångjärnet mot framkanten på gånghärnsplattan
2.Tryck därefter bakre delen av gångjärnet mot plattan
   så att det klickar fast.

Justering i sidled.

Justering ut och in.Höjdjustering.
Lossa de två 
skruvarna och 
justera luckan 
upp eller ned.
Skruva åt.

För att lossa gångjärnet
tryck på den fjäderbelastade
tryckplattan i bakre delen 
av gångjärnet.

Av

På

Av Skjutknapp

Packa upp baldakinen och avlägsna locket

JUSTERING AV LUCKA TILL HÖGSKÅP. JUSTERING AV  LUCKOR TILL SPEGELSKÅP.
1.Skjut gångjärnet mot framkanten på gångjärnsplattan
2.Tryck därefter bakre delen av gångjärnet mot plattan
   så att det klickar fast.

Gångjärnen till kommodluckorna är 
försett med luckdämpare.
Vilket gör att luckan stängs mjukt.
Urkoppling av denna funktion görs med 
skjutknappen enligt skiss nedan.
Efter att man kopplat ur funktionen måste
luckan öppnas och stängas en gång för 
att funktionen skall börja fungera.
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BC

 

Täckplugg

Täcklapp
Avlägsna skyddspapperet
innan den sätts på plats.
Gäller  ekutf.

E

Lådjustering
Avlägsna först de båda täckbrickorna på lådsidorna.

5.När justeringen är klar, sätt 
   tillbaka de båda täckbrickorna.

H

Drag ut lådan.

Spärr

För att ta ur lådan från skåpet
Tryck in de fjädrande spärrarna som sitter på 
undersidan av lådskenan,en på vardera sidan.
Lyft lådan uppåt samtidigt som de båda spärrarna 
är intryckta.

M

L

M

1. Drag ut de rörliga lådskenorna i skåpet.
    Sätt lådan på de utdragna lådskenorna.
2. Skjut in lådan mot skåpstommen, ett 
    ljudligt klick hörs när lådan är fixerad på skenan.

rörlig lådskena

MONTERA LÅDAN I SKÅPET

DEMONTERA LÅDAN UR SKÅPET

H

Drag ut lådan.

BOBP

DETAIL BO 
SCALE 1 : 3

Knopp

DETAIL BP 
SCALE 1 : 2

OBS! Dra åt skruven försiktigt,
använd inte skruvdragare.

MONTERING AV KNOPP
I SPEGELLUCKA

Skruv M4

DETAIL 
SCALE 1 : 1

3
2

1

Applicera täckplugg/täcklapp där hålen för 
upphängningsbeslaget är.

Lådjustering:
1 Justering av lådan i höjdled:
   Vrid ratten på sidan (vä o hö 
   sida) i önskad riktning.
2 Justering av lådan i sidled:
   Lossa skruv, justera förstycket 
   för hand, lås skruven igen.
  Justerskruv sitter enbart på 
  höger lådsida.
3 Demontering lådförstycke:
   tryck in de båda blåfärgade  
   tryckknapparna och
   dra förstycket uppåt/utåt för 
   att lossa det.
4.Montera lådförstycket.
5.När justeringen är klar, sätt 
   tillbaka de båda täckbrickorna.

3

4

Bussning

4(4)
23 24 25 26

27 28 29 30

31 32 33


	Sheet1
	Drawing View1
	Drawing View4
	Drawing View11
	Drawing View33
	Detail View  (1 : 10)
	Detail View  (1 : 2)
	Drawing View38
	Detail View W (1 : 4)
	Drawing View72
	Drawing View73
	Drawing View88
	Drawing View89
	Drawing View90
	Drawing View101
	Drawing View115
	Drawing View116
	Drawing View173
	Detail View BI (1 : 4)
	Drawing View203
	Drawing View204
	Drawing View205

	Sheet2
	Drawing View23
	Drawing View24
	Drawing View25
	Drawing View47
	Detail View AB (1 : 8)
	Detail View  (1 : 2)
	Drawing View50
	Drawing View61
	Detail View J (1 : 13)
	Drawing View64
	Drawing View74
	Drawing View96
	Drawing View97
	Drawing View98
	Drawing View100
	Detail View AS (1 : 3)
	Detail View AT (1 : 2)
	Drawing View169
	Detail View BF (1 : 15)
	Drawing View175
	Detail View BJ (1 : 25)
	Drawing View177
	Detail View BK (1 : 7)

	Sheet3
	Drawing View81
	Drawing View82
	Drawing View83
	Detail View  (1 : 16)
	Detail View  (1 : 6)
	Drawing View86
	Detail View AQ (1 : 15)
	Drawing View104
	Detail View AU (1 : 10)
	Detail View  (1 : 1.5)
	Drawing View107
	Detail View AW (1 : 10)
	Drawing View112
	Detail View AZ (1 : 10)
	Detail View BA (1 : 1.5)
	Drawing View159
	Drawing View161
	Drawing View163
	Drawing View164
	Drawing View165
	Drawing View166
	Drawing View167
	Drawing View168
	Drawing View206
	Detail View  (1 : 1)
	Detail View  (2 : 1)

	Sheet4
	Drawing View154
	Detail View BC (1 : 6)
	Detail View  (1 : 2)
	Drawing View157
	Drawing View180
	Drawing View183
	Detail View E (1 : 5)
	Detail View  (1 : 3)
	Drawing View187
	Drawing View189
	Detail View H (1 : 8)
	Drawing View191
	Drawing View192
	Detail View  (1 : 2)
	Drawing View194
	Drawing View195
	Detail View L (1 : 7)
	Drawing View197
	Detail View M (1 : 6)
	Drawing View199
	Detail View H (1 : 8)
	Drawing View209
	Detail View BO (1 : 3)
	Detail View BP (1 : 2)
	Detail View  (1 : 1)
	Drawing View213
	Drawing View214
	Drawing View215
	Drawing View216


