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LETT OG RETT MONTERING
AV DITT NYE KJØKKEN
Til montøren: Legg igjen denne monteringsanvisningen.
HVERDAGSGLEDE FRA BALLINGSLÖV

NOEN TIPS
* Behold emballasjen på så lenge som mulig.
Ved avemballering, skjær på baksiden eller på sidene av skapet.
* Mål gjerne ut i forveien hvor komfyr, oppvaskmaskin, kjøleskap etc.
skal plasseres.
* Tenk på hvor du vil ha belysning, og monter spotlights på et tidlig
tidspunkt.
* Glem ikke foringer i hjørner, ved radiatorer, etc
.Vær oppmerksom på at også knopper og håndtak ” bygger”.
* Bruk tape ved saging av foringer, ventilatorhylle etc. for å forhindre utslag.
* Finn gulvets høyeste punkt og gå utifra dette før soklene tilpasses i vater.
* Skru fast håndtak og knotter med et skrujern - ikke med drill.
* Ta en rask titt på de neste bildene. Når du begynner med selve monteringen
studerer du de ulike bildene mer i detalj.

SYMBOLER SOM BRUKES
I MONTERINGSANVISNINGEN
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NOEN BENEVNINGER SOM DU TREFFER PÅ I KOMMENDE BILLEDTEKSTER
1. Benkeskap
2. Høyskap
3. Overskap

10. Taktilslutning
11. Foring
12. Diagonalmål

7. Benkeplate
8. Dekkeside
9. Lyslist

4. Hjørneskap
5. Ventilatorskap
6. Sokkel
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TOTALHØYDER PÅ KJØKKENINNREDNING

FESTEPUNKTER PÅ KJØKKENINNREDNING

T-høyde inkl. sokkelhøyde 150mm = 2388mm
F-høyde inkl. sokkelhøyde 150mm = 2248mm
+ taktilslutning
K-høyde inkl. sokkelhøyde 150mm = 2098mm
L-høyde inkl. sokkelhøyde 150mm = 1972mm

C/C-avstand målt fra gulvnivå. (Ved lavere eller høyere
sokkelhøyde tilpasses festpunktena etter sokkelens målavvikelse).
A = 190mm, B = 810mm, C = 1440mm, L = 1930mm,
K = 2060mm, F = 2210mm, T = 2348mm.

MONTERING HØYSKAP OG
BENKESKAP

2. Monter sokkelbeina i de forborrede
hullene på skapenes underside.

Løft skroget på plass.
Kontroller vater og lodd.

1. Transportbeskyttelse på høyskap taes
bort fra skapenes underside.

4. Kontroller diagonalmålet på skapene.
Begge målene skal være det samme.
Skapene er da i eksakt rett vinkel.

3. Vater opp og monter en list 150 mm
fra gulvet.

5. Skru sammen skrogene.
Bruk medfølgende skruer.
Borr hull Ø4, 10 millimeter dype ca 20 millimeter fra topp/bunn.
Skru koblingsskruen i disse hullene.

6. Forborr og skru fast skapet på
veggen. (festepunkter se side 3). Skruer
velges med hensyn til veggmaterialet.

7. Ved transport er dekorlisten snudd.
Dra løs og snu den.

8. Ved skjeve og ujevne gulv, justeres
sokkelen så den er i vater. Tegn gulvets
ujevnheter på sokkelen. Sag sokkelen så
den blir helt tett mot gulvet.

9. Fest på clipsen (festebeslaget) på
sokkelens overkant. Sett sokkelen inn
mot sokkelbeina.

10. Sokkelen sammenføyes i fremre
synlige hjørne med plasthjørne.
Gjelder laminatsokkel hvit og brun.

11. Finert/ malt sokkel: Trehjørne limes
over skjøten.

MONTERING AV OVERSKAP

13. Om det ikke er høyskap, mål fra
benkeskapets overside (530mm).

14. Fest en list i vater i samsvar med
markering av overskapets underkant.

12. Mål ut og marker overskapenes
underkant fra høyskapets overside.

15. Forrborre skapets festepunkter
(Festepunkter se side 3).
Sett overskapene på listen og skru dem
fast i veggen. Ta hensyn til veggmaterialet ved valg av skruer.

Side 5.
Om skapet skal belastes med 50 kg.
eller mer bør forsterkningsvinkel benyttes.
Bruk medfølgende skrue til montering i siden.
OBS! Bruk bare det øvre hullet for
skruing i vegg.
Anbefalt maxbelastning pr. hylle er
20 kg. (jevnt fordelt på hyllen).

MONTERING VENTILATORSKAP

MONTERING VENTILATORHYLLE

17. Ventilatorskapets sider (gjelder L- og
K - høyde) og utfylling kappes for å
passe ventilatorens høyde.

18. Forrborre med 5 mm. borr i 3:e hullet
ovenfra og 4:e nedifra.

MONTERING FORINGER

21. Finerte dører:
Før foringen festes i skapsiden, monter den finerte kantede foringen utenpå
den ordinære foringen.
Følg siden anvisningene i punkt 20.

20. Der skapet slutter mot en vegg,
begynn med en foring. Forborre
skapsiden og fest med skrue.

19. Ventilatorhyllens underkant kappes
for å passe ventilatorens høyde.
Skru fast ventilatorhyllen med medfølgende vingemutter.
Legg toppen med plastprofiler på plass.

MONTERING AV BENKEPLATER OG OPVASKBESLAG

23. Til benkeplate i 90 graders hjørne
kan skjøtelist brukes som alternativ til
koblingsbeslag.

22. Kontroller at skapene er i vater. Se
også egen monteringsanvisning som
medfølger benkeplatene.

MONTERING AV TAKTILSLUTNING.
(laminat og malt/ finert)
24. Laminat. Beslag ( plast ) til taktilslutningen spikres i veggen
1 millimeter innenfor skrogets kant.
Laminat/malt/finert: Spikre eller skru en list i taket for å feste
taktilslutningen.

26. Laminat: Ved skjøt brukes skjøtebeslag.
I hjørne brukes hjørnebeslag.
Malt/finert: Skjøter gjæres for å synes så lite som mulig.
I hjørne brukes hjørnelister.

MONTERING AV
LYSLIST
28. Forborre 4mm hål 12mm inn fra
skapets framkant og ca 20-35mm
fra skapsiden. Lysrampen i MDF skal
forborres for å unngå at den sprekker.
Skru fast lyslisten 3mm. innenfor skapets
kant.

25. Laminat/malt/finert: Tilpass høyden på taktilslutningen.
Taktilslutningen monteres 2 millimeter innenfor skapets tak.
Laminat: Sett opp taktilslutningen på skapet og før den inn i
beslaget.
Malt/finert: Sett opp taktilslutningen på skapet.

27. Laminat/malt/finert: Fest taktilslutningen med skrue
inn ifra skapet (forborre med Ø4mm. borr)

29. Kortsiden monteres i skapet med
møbelvinkler.
Hjørnet gjæres og limes.

MONTERING AV DEKORLIST
30. Dekorlisten skrues fast i benkeplaten
gjennom de forborrede hullene.

2
1

32. Justering av hengsler.

HENGSLER
31. Montering av hengsler:
1. Hak fast hengselarmen i festeplaten.
2. Trykk fast hengselarmen.

SKUFFER

34. Montering av deksel.

33. Demontering av deksel.
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35. Oversikt Justering
og demontering av
skuffefront.
Gjelder skuff med
metall - eller glasside.

36. Justering av skuffefront i høyde.
Bruk skrue A som vist i oversikt punkt 35.

37. Justering av skuffefront sideveis.
Bruk skrue B som vist i oversikt punkt 35.
Justeringen utføres både på høyre og venstre
skuffeside.

38. Justering av skuffefrontens helling.
Bruk skrue C som vist i oversikt punkt 35.
Justeringen utføres både på høyre og venstre
skuffeside.

39. Demontering av skuffefront.
Bruk skrue D som vist i oversikt punkt 35.
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40. Oversikt justering
og demontering av
skuffefront.

41. Justering av skuffefront i høyde. 42. Justering av skuffefront sideBruk skrue A som vist i oversikt
veis.
punkt 40.
Bruk skrue B som vist i oversikt
punkt 40.

43. Demontering av skuffefront.
Bruk skrue C som vist i oversikt
punkt 40.

Justeringen utføres både på høyre
og venstre skuffeside.

SPERRE FOR TOPPHENGSLET DØR

45. For Alu-vitrine brukes et spesielt beslag på døra.
Beslaget i skrogsiden er det samme.

44. Monter festene i døra og skrogsiden.

46. Trykk inn gassdemperen i dørfestet.

47. Trykk fast gassdemperen i skrogfestet.

MONTERING AV DEKKSIDE VED
FRITTSTÅENDE KJØLEENHET

VENTILASJONSRISTER FOR
INNBYGGNINGSENHETER

48. Friside festes i vegg og gulv med
møbelvinkler.

49. Utskjæring for ventilasjonsrist må gjøres
både i sokkel og taktilslutning, der jøleskap,
fryseskap, ovn eller mikro bygges inn.
OBS. Min. utskjæring 200 cm².

OBS! Kontroller at ingen slinger for
gulvvarme og lignende finnes i gulvet!

LETT OG RIKTIG VEDLIKEHOLD AV DITT NYE
KJØKKEN
Denne vedlikeholdsanvisningen settes opp på en passende plass i et skap, forslagsvis vaskeskapet.

Malte flader
Bruk vanlig rengjøringsmiddel, som normalt finnes i en husholdning. Unngå skuremiddel eller
andre preparat som inneholder slipemiddel eller
middel med ammoniak.

Laminat- og melaminbelagte flater
Rengjøres med vanlig rengjøringsmiddel i likhet
med malte og lakkerte flater. Midler som kan forårsake misfarginger eller lakkskader (jod,blekk,
mineralsyrer, ammoniakk etc.) skal unngås.

Overflater med høyglans
Etter montering, ta bort beskyttelsesfolien.
Daglig vedlikehold: Tørk med en lett fuktet ren
klut sammen med et mildt oppvaskmiddel uten
ammoniakktilsetninger , og ettertørk med en tørr,
myk og ren klut.
Kontinuerlig vedlikehold
OBS! To måneder etter leveransen kan de høyglanslakkerte overflatene poleres. Dette beskytter
overflatene og gjør at det daglige vedlikeholdet
blir lettere.
Bruk produktene i vedlikeholdspakken alternativt
bilpolish av god kvalitet.
- Legg på et tynt, jevnt lag polish med svamp/
poleringsklut.
- La det tørke noen minutter til overflaten får en
matt hinne.
- Poler med poleringsklut.
Legg merke til at det er meget viktig at de bruker
en ren poleringsklut, som ikke riper overflaten.
Denne behandlingen gjentaes 1-3 ganger i året.
Ved kompletteringsbehov av noen produkter i
vedlikeholdspakken - ta kontakt med din forhandler eller en velsortert biltilbehørsforretning
som har tilsvarende produkter.
Skurepulver og andre lignende rengjøringsmidler
må ikke brukes, da disse kan ripe overflaten og/
eller påvirke overflaten på negativ måte.

Skuffer, bakker og innredningsdetaljer
Rengjøres med passende syntetisk rengjøringsmiddel ettertørket med en fuktig klut for å unngå
statisk elektrisitet. Krystallolje, aceton og lignende middel må ikke brukes, da disse kan skade
plastdetaljene.

Lakkerte treflater
Finerte og massive treflater er mer eller mindre
porete. Vær derfor sparsom med vann ved rengjøring. Bruk en lett fuktet klut og tørk etter med
en godt oppvridd klut. Passende rengjøringsmiddel
er de samme som til malte flater. Bruk aldri tynner
for borttaking av flekker.

Oljebehandlede benkplater i heltre
Se vedlikeholdsanvisning som følger med
benkeplatene.
Massive trekantlister
For å hele tiden ha glede av den nye benkeplaten,
bør trelisten etterbehandles med lakk minst en
gang i året. Dette gjøre best ved at trelisten pusses
med fint sandpapir, uten at laminatplaten slipes,
for deretter å etterlakkere listen med lakk som du
kan kjøpe hos fargehandelen.
Uttrekksplater (skjærefjøler)
Rengjøres med litt oppvaskmiddel på en lett
fuktig klut.
Benkeplater i granitt
Se vedlikeholdsanvisning som følger med
benkeplatene.
Hetter
Kobber og messing poleres med en mild kobberpuss. Messingen kan etter polering behandles
med metallpolish. Poler aldri i sirkler, men følg
sliperetningen.
Rustfritt og malt (epoxilakkert) vedlikeholdes
gjennom avtørking med mildt oppvaskmiddel i en
myk oppvaskklut. Skyll kluten godt, og tørk over.
Ved behov poleres med metallpolish ved jevne
mellomrom. Poler aldri i sirkler, men følg sliperetningen.
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