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BO

Hål nr, 2 och nr, 11 Se till att den uppböjda plåten 
kommer bakåt vid montering

nr.4, 2st.

nr.5, 1st.

nr.2, 3st.

nr.3, 4st.

nr.17, 4st.

nr,8 2st.

nr,7 1st.

A sida vänster

nr.2, 3st.

nr.3, 4st.

nr.7, 1st.

nr.4, 2st.
nr.5, 1st.

A sida höger

nr.8, 2st.

nr.17, 4st.

Montera sidor och mellansida enl. nedan.
Låddetaljer + skruv ligger i separat förpackning.
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nr.4, 2st.

nr.11, 1st.

nr.17, 4st.

nr.3, 4st. nr.2, 3st.

nr.8, 2st.

nr.7, 1st.

mellansida, höger sida

nr.2, 3st.
nr.3, 4st.

nr.17, 4st.

nr.4, 2st.

nr.11, 1st.

nr.8, 2st.

nr.7, 1st.

mellansida, vänster sida

Montering mellansida tjocklek 32mm 

Monterad mellansida
Vy vänster sida

Monterad mellansida
Vy höger sida
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nr.1

Sammanfoga sidor och mellansida med botten, tak, monteringslist 

Fixera delarna med snäckbeslaget nr. 1
genom att vrida 1/2 varv för att låsa.
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nr.1

nr.4
nr.11

nr.5

nr.4

Fixera delarna med snäckbeslaget nr. 1
genom att vrida ½ varv för att låsa.

Montera front under tvättställ
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C monteringslist

C monteringslist

Före montering av tvättställ på kommod är det lämpligt
att montera kranen på tvättstället.
Applicera våtrumssilikon på de ytor som tvättstället 
kommer i kontakt med på kommoden.
Lägg på tvättstället och justera in det på kommoden.
Applicera även silikon på tvättställskanten mot väggen.

Fäst skåpet på väggen genom upphängningsbeslagen ( 4st. )
skruv medföljer ej.
Justera våg och lod, skruva sen fast i väggen.
Skruva även fast skåpet i väggen genom monteringslisterna( C ) 
för att ytterligare förstärka upphängningen.
Applicera badrumssilikon i hålen före fastskruvning.

Upphängningsbeslag
nr. 7 + nr. 9
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Montera lådorna enl. instruktion
som medföljer i paket med lådor.
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