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Monteringsanvisning



Hantering

Leverans och justeringar

Montering av dekaler

När du mottagit levereransen bör du kontrollera att inget saknas eller är skadat. Synliga skador rapporteras direkt till 
chauffören vid leverans. Eventuella transportskador som bokas på vårt fraktavtal måste anmälas till ansvarig säljare 
inom 7 dagar från mottagandet för att kunna kräva ersättning. Tänk på att hantera möbeln varsamt. Lyft möbeln, 
dra den ej, om den ska flyttas med pirra är det viktigt att skydda möbeln med emballage för att undvika repor. 
Om möbeln flyttas efter justering kan den behöva återjusteras beroende på golvets lutning.

Möblerna levereras på pall direkt från vår fabrik. Vissa småjusteringar krävs dock vid montering såsom 
ställfötter och eventuella handtag som ska fästas på möbeln. 
Läs vidare för instruktioner om respektive möbel.

Är du osäker på något moment så tveka inte att kontakta oss för rådgivning!
Telefonnummer: 08-632 98 00
E-mail: info@lundqvistinredningar.se

Steg 1

Steg 5

Steg 2

Steg 6

Steg 3

Steg 7

Steg 4

Steg 8

Rengör möbelns yta med 
skonsamt rengöringsmedel.

Dra av undersidan, se till att 
illustrationen stannar kvar på 
motsvarande sida.

Mät ut var dekalen ska sitta.

Fäll ner dekalen och släta 
ut den med handen eller en 
skrapa.

Tejpa dekalen på plats med 
maskeringstejp.

Dra av skyddsfilmen från 
dekalen.

Lyft dekalen 180 grader 
för att ta bort undersidan.

Din dekal är klar!

Vid frågor

08-632 98 00 
info@lundqvistinredningar.se

1. Ställfötter

Montering av plåtprodukter med sopsäck

Montering av träprodukter med sopsäck och mindre kärl

1. Ställfötter

2. Justering av dörrar

Honey

Montera ställfötterna i de förborrade hålen under möbeln. Tippa möbeln försiktigt och tryck fast ställfötterna i 
hylsorna som sitter i sidans underkant. Eventuella hjul (gäller Honey) fästs på samma vis.
Tänk på att justera om ställfötterna om möbeln flyttas då golvet kan ha olika nivå.

Montera ställfötterna i de förborrade hålen under möbeln. Tippa möbeln försiktigt och tryck fast ställfötterna i 
hylsorna som sitter i sidans underkant. Eventuella hjul (gäller Edge) fästs på samma vis.
Tänk på att justera om ställfötterna om möbeln flyttas då golvet kan ha olika nivå.

Dörrarna är monterade i fabrik, men vi rekommenderar att se över om dessa behöver justeras. Justering görs 
genom att ställa in gångjärnen. Använd vattenpass för ett jämnt slutresultat.

Fold Loft

Unit Unit High Edge Hungry Mini
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1. Ställfötter

2. Bygg på längden

3. Krönskiva

Box

Montera ställfötterna i de förborrade hålen under möbeln. Tippa möbeln försiktigt och tryck fast ställfötterna i 
hylsorna som sitter i sidans underkant. 
Tänk på att justera om ställfötterna om möbeln flyttas då golvet kan ha olika nivå.

Om flera moduler ska placeras tillsammans behöver dessa skruvas ihop på sidorna med 3x35 mm skruv (3x30 
för Box Mini). Skruva i den främre och bakre delen av modulens gavel. Använd en tving för att hålla ihop 
modulerna med varandra innan du börjar skruva. Det är viktigt att undvika glipor mellan modulerna, så 
krönskivan passar.

Fäst krönskivan med skruv. Skruva fast den via skåpens hörn, ej i mitten, detta för extra styrka och stabilitet. 
Inkastplåtar levereras fastlimmade i krönskivan. Vid köp av enstaka modul eller då kund ej önskat gemensam 
krönskiva med längd anpassad för flera moduler, levereras krönskivan monterad från fabrik.

Box Mini

4. Justering av dörrar

Dörrarna är monterade i fabrik, men vi rekommenderar att se över om dessa behöver justeras. Justering görs 
genom att ställa in gångjärnen. Använd vattenpass för ett jämnt slutresultat.

5. Rullkärl

6. Handtag

Vid rullkärl behöver du kontrollera att hjulen är korrekt monterade. Om hjulen inte är tillräckligt intryckta i rätt 
läge blir rullkärlet för brett för möbeln.

Handtagen skruvas fast från insidan med skruv. Markeringar finns som visar var du ska placera handtaget.

Montering av Box och Box Mini
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Montering av träprodukter med rullkärl

1. Ställfötter

2. Justering av dörrar

Montera ställfötterna i de förborrade hålen under möbeln. Tippa möbeln försiktigt och tryck fast ställfötterna i 
hylsorna som sitter i sidans underkant. Eventuella hjul (gäller Edge) fästs på samma vis.
Tänk på att justera om ställfötterna om möbeln flyttas då golvet kan ha olika nivå.

Dörrarna är monterade i fabrik, men vi rekommenderar att se över om dessa behöver justeras. Justering görs 
genom att ställa in gångjärnen. Använd vattenpass för ett jämnt slutresultat.

Unit Large Hungry Solid

3. Rullkärl

Vid rullkärl behöver du kontrollera att hjulen är korrekt monterade. Om hjulen inte är tillräckligt intryckta i rätt 
läge blir rullkärlet för brett för möbeln.
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