MONTERINGSVEJLEDNING
K-serien

Montering af sokkel:

1

Sokkelfoden trykkes fast i
skabsbunden.

2

De medleverede skruer monteres.

3

Den runde tap bankes ned med
en gummihammer, til den flugter
med sokkelfoden. Montér sokkelbenene.
Side 1 af 4

Danish Healthcare
Design A/S
Drejøvej 8
9500 Hobro

+45 9851 1633
info@dhdas.dk
www.dhdas.dk
CVR nr. 64194615

Montering af underskabe og bordplade:

4

Højden på benene justeres i
forhold til højden på bordpladen
- dette kan gøres ved hjælp af et
stykke af soklen.

5

Skabene sættes sammen, og
holdes fast med skruetvinger.

6

Der isættes 2 skruer både
øverst og nederst i siden af skabet. Brug de medfølgende dækpropper til at dække hullerne.

7

Skuffeløbene rengøres med
støvsuger eller fejekost, så
støv og snavs ikke ødelægger
hjulene.

8

Det kontrolleres om skabene har
samme højde (hvis ikke, justeres sokkelbenene).

9

Skabene skrues ind i bagvæggen.

Bag på laminatbordpladen påmonteres bagkantliste. Bagkantlisten fuges før den monteres
og påsættes ved hjælp af en
gummihammer.

11

Laminatbordpladen skrues fast på skabene, både inderst og yderst i
skabene.

10

OBS!
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Montering af sokkel:

12

Den sorte fæsteplade skrues i soklen ud for hvert sokkelben.

14

Soklen clipses nemt på sokkelbenet.

15

Der anvendes silicone ved montering af aluminimumshjørner på
sokkelfronten.

13

Sokkelblik, som er justerbart,
monteres på fæstepladen.

16

Hjørnet sættes på sokkelfronten.

18

Soklen afmonteres nemt ved
brug af det lille sokkelgreb under skabene.

Sokkelgreb

17

Sokkelfronten, hvor også de medfølgende sokkelgreb er monteret,
kan herefter nemt sættes på sokkelbenene.
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Montering af overskabe:

19

Der markeres på væggen, hvor overskabene skal være, og
listerne skrues fast på væggen.

20

Overskabene hænges på
plads.

21

Overskabene sættes sammen, og holdes fast med
skuretvinger.

22

Der isættes 2 skruer både
øverst og nederst i siden af
skabet.

23

Lyslisten sættes på og holdes
fast med skruetvinger.

24

Lyslisten skrues fast til skabene i skruehullerne.

25

Der medfølger dækpropper.

26

Her ses de færdigmonterede
K-serie.
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