
Monteringsanvisning sängskåp

Innan du börjar montera var noga med att skydda golvet och skåpet. Lägg gärna kartongen på 
golvet och montera skåpet på den. 

1. Börja med med att montera ihop bottenstycket med sidostyckena med dom medföljande 
metallbeslagen. 

2. När sidostycken är monterade lägg toppstycket i dom förberedda fästena på sidostycket. 



3. När toppskivan ligger på plats spänn sedan skruvarna på insidan av skåpet med en stjärnskruv 
mejsel 

4. Skruva fast bakstycket.

När stommen är på monterad  fäst bakstycket med dom medföljande skruvarna, var noga med att 
skruva skruvarna rakt. Lägg backstycket i det urfrästa spåret på baksidan av stommen, tänk på att 
vända bakstycket på rätt håll så att den obehandlade baksidan vänds utåt.



5.

Fäst sockeln

Sockeln skall fästas med träskruvar och dom medföljande vinkeljärnen enligt bild

Fäst ett vinkeljärn på mitten av skåpet och ett på var sida i gaveln.

 



6. Fäst frontluckan 

För att kunna fästa frontluckan är et viktigt att du använder dom medskickade frigolit klossarna 
eller motsvarande som gör att luckan hamnar på rätt höjd vid infästningen.

Lägg frigolitklossarna enligt bild.

Lägg luckan på frigolitklossarna och skjut in det i skåpet, var noga med att metallbeslagen är 
uppfällda så att dom inte repar skåpet.



7. Infästning av gångjärnen i stommen 

När fronten ligger på plats ca 5cm från bakstycket på skåpet, så fäll upp gångjärnen och fäst 
skruvarna från utsidan. 



8. Infästning av gasdämpare

När gasdämparna fästs i skåpet så är det bra att vara två, en som håller upp luckan och en som fäster 
skruvarna. 

1. fäll upp luckan så pass att hålen till gasdämparna passar i hålen i skåpet och fäst med dom 
bifogade skruvarna.



 När skruvarna till gasdämparna är dästa så lossa transport bandet. OBS! det klan vara bra att spara 
bandet intakt om man någon gång skulle behöva flytta sängen fronten.    



9. Lägg i madrassen i sängskåpsluckan

Lägg i resårmadrassen i sängskåpsluckan och fäst med trä skruvar.






