
                                              Montering av sängskåp i väggen

Att tänka på innan montering.

Skåpet skall stå jämt
Viktigt att tänka på är att skåpet står jämt. Även nya hus får ha en viss felmarginal så att väggar och 
golv inte är 100% i lod/våg. Om skåpet inte står rakt blir inte heller luckan på skåpet jämn med 
kanten på skåpet. Detta är lätt att fixa. Rucka lite på skåpet fram och tillbaka upp och ner,så ser du 
när luckan blir rak. När skåpet står rakt lägger man kilar emellan så att skåpet står rakt. Skulle det 
bli en stor glipa kan man sätta en list för så att glipan inte syns. Det finns även en ställfunktion på 
gångjärnen och luckorna men skåpet är inställt original efter raka förhållanden.    

Golvlister och el uttag 
När man fäster skåpet i väggen bör alla golvlister och eluttag vara borttagna så att skåpet går helt in 
till väggen. Med sängskåpsbeslaget kan du visserligen fästa skåpet en bit från väggen men u får då 
ett mellanrum bakom skåpet som är svårt att rengöra.  

Montering

Alla sängskåp som skall monteras i väggen kommer med ett så kallat sängskåpsbeslag se bild
 

1. Beslaget fästs först i väggen, sedan trär man på skåpet genom hålen i bakstycket och fäster med 
medföljande skruv. När man gör detta moment bör man vara två personer då skåpet är öppet när 
man fäster det. Skåpet välter om man inte håller i det innan man har fäst det väggen när det är 
utfällt. 

Tänk på att fästa  ordentligt i en fast vägg som trä, sten eller betong. Har du en gips vägg så måste 
du hitta reglarna och fästa i dom. Då kan skåpet behöva flyttas något.

2. När skåpet är fastskruvat så täcker man beslagen med medskickade täck beslag. Skulle det 
behövas kan vi ordna större beslag som täcker eventuella skador eller om man måste flytta skåpet 
lite på grund av el eller vattenledningar.

Har ni frågor är dom alltid varmt välkomna på mejl info@unitedinternetfurniture.com eller telefon 
040 405566


