Monteringsanvisning SUPERMOUNTPLATE
Innhold
1 x SuperMountPlate

1 x M8-skrue

4 Forsenkede hull
for treskruer

1 x Gjengestav

LOC-TITE

Forsenket hull
2 hull til
Gjengestav til M8-skrue

Montering på IKEA Bestå-stamme

1.

Skru fast SuperMountPlate med M8-skruen i det
eksisterende skruehullet som finnes i alle 4 hjørnene
under IKEAs Bestå-stamme. Vinkle SuperMountPlate
slik at du får benet der du vil ha det.

4 x Treskruer

Montering på IKEA Metod-stamme

1.

Her er det veldig viktig at SuperMountPlate monteres slik
at stammens sidestykke hviler på SuperMountPlate.
Se skissen under.
SIDESTYKKE

BUNNPLATE

SUPERMOUNTPLATE

Vinkle slik du vil
ha det

2. Skru fast treskruene for å feste SuperMountPlate
på rett plass.

3.

Skru så fast gjengestaven i ett av de 2 mulige hullene,
alt etter hvor du vil ha benet plassert. Vær nøye med att
den enden av gjengestaven som er duppet i Loc-tite skal
sitte i SuperMountPlate (og ikke i selve benet).

4. Skru så benet fast i gjengestaven.
Montering i skjøten mellom 2 Bestå stammer.

2. Skru fast SuperMountPlate med de 4 skruene.

3.

Skru fast gjengestaven og benet.
Husk at delen duppet i Loc-tite skal være i SuperMountPlate (og ikke i benet).
Montering i skjøten mellom 2 Metod stammer.

1.

For at SuperMountPlaten skal sitte riktig og i flukt med
stammen kan du skjære bort litt av sidestykkene som stikker
ut under bunnplaten (der SuperMountPlaten skal festes).
Bruk en tapetkniv eller lignende.

1.

Skru fast SuperMountPlate med M8-skruen
i det eksisterende skruehullet i den ene stammen.

2. Skru fast 2 treskruer i den andre enden av
SuperMountPlate i den andre stammen.

3. Skru fast gjengestaven og benet.

2. Plasser SuperMountPlaten sentrert mellom stammene.

3. Skru fast 2 treskruer i den ene stammen og 2 treskruer i
den andre stammen.

4. Skru fast gjengestaven og benet. Klart!

OBS! Vær forsiktig når du snur møblet “opp på bena”!
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Monteringsanvisning BEN TIL SOFA / SENG
Montering
Det finnes to ulike alternativer for
å montere ben på din sofa/seng.
Hvilket alternativ du skal velge
kommer an på hvordan din
sofa/seng ser ut under.
Se de ulike alternativene til høyre.

Montering i eksisterende M8-gjenge

Har sofaen/sengen din en eksisterende gjenge i
rammen eller bunnplaten sin kan du montere bena
som vist under. Disse gjengene finnes blant annet
hos IKEA sofaene Landskrona, Söderhamn og
Norsborg.

Antall ben
Det holder med ett ben i hvert
hjørne.
Men om sofaen/sengen består av
flere moduler/seksjoner så må det
være ben i alle moduler/seksjoners
hjørner.

EKSISTERENDE M8-GJENGE

BUNNPLATE

BEN

Og om sengen er bredere enn
150cm, så må du også montere ett
støtteben midt under sengen.
Sjekk for sikkerhetsskyld hvor
mange ben produsenten av
sofaen/sengen din anbefaler at du
skal bruke.

Montering med SuperMountPlate

Viktig!
For å ikke belaste bena fra siden
når du snur sengen/sofaen etter at
bena er montert på, så er det
viktig at du løfter den opp fra
bakken og setter den varsomt ned
og at du ikke velter den rundt.

Har sofaen/sengen din ingen eksisterende gjenger i
rammen eller bunnplaten så kan du montere ben
som beskrevet under her. Dette forutsetter at din
sofa/seng har en bunnplate/trestamme som du kan
skru i!
Tips! Borr hull til skruene med et smalt borr (max
2,5mm) før du skrur i skruene så fester skruene bedre
og du unngår at treverket sprekker.

SUPERMOUNTPLATE

BEN

BUNNPLATE

Superfront /+46 8 68 44 18 14 / info@superfront.com / www.superfront.com

