Montering af kogesektion (grueløsning)

Start med at placere de 2 søjleskabe på bordpladen
med en indbyrdes afstand på 1200 mm, som vist.
m
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Søjleskabene leveres med fast bæreliste i top og bund.
Skabene monteres til væg med skruer gennem
bagbeklædning og den faste bæreliste i både top og
bund. Se også gældende monteringsanvisning.
Det øverste faste forstykke er monteret med 4 stk.
„snapbeslag“, som gør, at det er nemt at afmontere ved
at rykke i forstykket og let monteres igen ved at trykke
det på plads.
På indvendig side af begge søjleskabe monteres 2 stk.
bærelister, som medfølger hylde SOH-120.
Bærelisterne monteres, som vist, 586 mm målt fra
overkant søjleskab til overkant bæreliste.
Fastmonter listerne med min. 3 stk. skruer pr. liste.

80 mm

Herefter monteres hylde, ved at skubbe hylden ind over
de 2 bærelister, således at toppen af hylden hviler på
bærelisterne.
OBS! Der skal være 570 mm målt fra overkant søjleskab
til overkant hylde, når denne er placeret korrekt.
Fastgør hylde med skruer ned gennem toppen og i kant
af bærelister. Husk at emhætte skal monteres inden
fastgørelse af hylde. Se næste afsnit.
I bund af hylde udskæres for emhætteindsats iflg.
leverandørens udskæringsmål. Hul ovenud for
aftræksslange skæres i toppen af hylde.
Bemærk at hul må placeres max. 330 mm fra væg til
udv. side af hul, idet de 2 skabe, som senere skal
placeres på hylden ellers vil dække for hullet!
Tilslut aftræksslange.
Placer herefter de 2 skabe på hylden. Fastgør skabene
indbyrdes med hinanden.
Sammenspænding af skabe sker med de medfølgende
3,5 x 30 mm spånskruer gennem skabenes sidestykker.
Der anbefales en skrue øverst og nederst i både for- og
bagkant.
Ryk herefter de 2 skabe 80 mm frem i forhold til
søjleskabene, målt fra korpusforkant til korpusforkant.
Fastspænd skabene til søjleskabene. Pas på! Brug
ikke skruer i forkant af sidestykkerne, da disse vil
blive synlig på udvendig side, pga. fremrykningen
af skabene! Brug kun skruer i top og bund i
bagkant.
Skabene kan også fastgøres til hylde med skruer
gennem skabsbund ned i hylde.
Er der bestilt gesimslister og evt. sukkerlister til
køkkenet, vil disse være nøjagtig tilpasset opstillingen,
hvis denne er monteret efter ovenstående vejledning.
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