
FLEX
Monteringsanvisning

Denna instruktion är utformad och riktad till en fackman inom 
inredningsmontage/snickeri. Den är främst till för att visa i vilken 
ordning de olika momenten ska utföras och bygger på samlad 
erfarenhet från våra egna inredningsmontörer. 

Den innehåller inga detaljerade instruktioner hur skruvförband 
placeras och dimensioneras. Denna kunskap förväntas finnas 
hos fackmannen. Hela instruktionen bör läsas igenom av både 
projektledare och montör innan arbetet påbörjas.



1. Utsättning
Det är viktigt att skåpen kommer på rätt plats från början. Oftast finns ett ritningsunderlag som visar var skåpen 
ska vara placerade. Om inte det finns är det viktigt att placering konfirmeras med kund innan montering startar. 

Ett bra sätt att markera placering är att markera hörnor med blå maskeringstejp på golvet. Om modulerna ska stå 
mot vägg, kontrollera så att inga strömbrytare, larmknappar/sensorer eller annan utrustning hamnar bakom 
modulerna när de är uppbyggda. Detta arbete genomförs med fördel innan modulerna levererats. 

2. Utplacering
När varorna levererats kan intransport och utplacering ske. Kontrollera samtidigt att inget saknas eller är skadat.

5. Bygg på längden

6. Bygg på höjden
Addera moduler på höjden. Det är viktigt att modulerna är i tät anslutning till varandra, använd en tving för att hålla ihop 
dem vid montering. Skruva sedan fast modulerna i botten och på sidorna med skruv 3x30. 
Lämna inga springor mellan modulerna. Använd tving för att hålla ihop modulerna vid skruvning.

OBS, om öppen sektion med garderobstång finns med i uppställningen. Trä i garderobstången genom stomsidorna innan 
nästa stomme monteras.
OBS, om öppen sektion med sittdynor finns med i uppställningen. Monteras detta innan, se steg 11.

7. Belysning
Då belysningens kabeldragning döljs av krönskiva och eventuellt 
täcksida så ska den monteras på förhand. Planera för var uttaget ska 
sitta, förslagsvis under eller ovan skåpen. Dra lågspänningskablarna 
så de går från uttaget till den infällda belysningen.

3. Benmontage
Börja med de skåpmoduler som ska stå på golvet. Lägg dessa ner 
på rygg för att förenkla benmontaget. Fäst benen på modulen. 

Fäst de svarta plastbenen med hjälp av styrpiggarna i de förborrade 
hålen i skåpbotten. Använd gummiklubba så att de inte spricker. 
Fixera dem sedan med skruv. När benen monterats, res upp modu-
lerna så att de står på sina ben igen och ställ ihop dem på rätt plats 
och i rätt ordning. Utgå från ritning och/eller markeringar i golv.

4. Uppvägning
Var mycket noggrann med att rikta upp skåpen. Annars finns risk 
att komponenterna inte passar ihop och efterjusteringar krävs.

Skåpen justeras så de står plant med de ställbara fötterna. Se till att 
det är minst 102 mm mellan golv och skåpbotten, vid matta på golv 
minst 105 mm så att sockeln får plats. När skåpen står plant så ska 
alla skåp tillsammans bilda en plan yta som är i våg. Använd vatten-
pass, längd min 1200 mm eller laserpass.

Börja med att montera bort skåpluckor och demontera eventuella lådor ur stommarna.

Stommarna fästs i varandra med skruv, max längd 3x30 mm. Använd en tving att hålla ihop stommarnas gavlar med 
varandra innan du börjar skruva. Det är viktigt att undvika glipor mellan gavlarna, så krönskivorna passar. För ett snyggt 
resultat, skruva så att skruvskallen hamnar bakom gångjärnsplattan i gaveln. De döljs då av gångjärnet senare. 

OBS! Om belysning ska monteras och kablar behöver dras bakom ryggen på skåpen, se steg 7. 
Detta behöver utföras innan man drar ihop stommarna med varandra.

8. Sockelmontage på skåp
Addera socklar och montera dessa med skruv ovanifrån. 
Skruva ner genom skåpbotten in i sockelns topp.

9. Montering av täcksidor och krönskivor
Säkerställ att eventuell kabeldragning till belysningen är klar.
Montera täcksidor först. Se till att täcksidans överkant livar i höjdled med 
skåpstommens överkant. Använd distansbrickor mellan golv och täck-
sida för att få upp dem på rätt nivå. Håll sedan fast med tving. Skruvas 
fast inifrån skåpstommen, skruv 3x30. Montera sedan krönskivor. Dessa 
skruvas inifrån skåpet upp genom skåpets toppskiva.

Om skåpen monterats rakt och utan springor emellan, ska krönskiva ligga 
1–2 mm utanför täcksidan. Skåpluckor och eventuella lådor kan nu 
återmonteras. Dessa levereras förjusterade men justera i höjd och sidled 
vid behov.



11. Stoppad sits och rygg i öppen sektion
Stoppad sits skruvas underifrån, genom den öppna modulens 
bottenskiva upp i sitsens träskiva.

Stoppad rygg skruvas från baksidan av den öppna modulen, 
in i ryggens träskiva.

10. Puff med eventuellt sidobord
Börja med att montera puffens sockel. Lägg ut puffsockeln på golvet 
och väg upp den så att den är i våg och i linje med stommarna. 
Sockeln skruvas sedan fast i täcksidorna inifrån sockeln in i 
täcksidan. Två skruvar på varje sida krävs.
Om puffen ska ha tilläggsbord, montera detta i puffen med den 
M-gängade skruven från puffens insida. Det finns förborrade hål i 
puffens sida. Lägg sedan puffen på sockeln och centrera den mot 
sockel och skåpstommar. Puffen skruvas fast genom sockelns topp, 
upp i Puffens botten. Då det är en trång manöver krävs skruvdragare 
med vinkelhuvud.

12. Montering av projektbord
Börja med att fästa monteringsbultar i bordets sida samt i den förborrade täcksidan som är monterad på skåpet där 
bordet ska ansluta. Fäst monteringssnäcka och träplugg i bordregeln. 
Fäst ihop bordssidan och bordregeln i täcksidan med hjälp av monteringssnäckorna. 
Justera så att bordssidan och bordregeln kommer i våg med hjälp av de justerbara fötterna på bordssidan. Lägg sedan 
på bordskivan så att den hamnar rakt över på träpluggarna.
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