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Fest den første gavlen til vegg med avbildet vinkel og skrue (fig. 1.1) slik 
at innredningen står stødig ved videre montering.

Fest plastvinkel for sokkel i hull plassert ved siden av standard hullrekke 
(bunn). Skru inn avbildete skruer (Fig.2.1)i både fremre og bakre 
hullrekke(hull 2 fra bunnen) og øverste hull i toppen av gavl. Avstand 
mellom nedre og midterste låsehylle fig. 3.1. skal være 522mm (16 hull 
hvis det skal monteres dør)

Montering av skrog
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Monter alle låsebeslag (A+B) i hyller med utsparinger. Hvite 
plastbeslag (A) skal monteres i bunnhylle. Metallbeslag (B) 
monteres i øvrige hyller med utsparinger ved hjelp av en liten 
hammer. 

Skru fast sokkel i plastvinkel som er påmontert gavlen. 
Monter midthyllen til første gavl og vri om låsebeslagene. Sett 
så andre gavl opp mot monterte låsehylle og vri om 
låsebeslagene. Skru deretter fast sokkel til andre gavl og legg 
på nederste hylle.
(neste gavl monteres på samme måte som første gavl,bare 
speilvendt fig 4).
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Alle løse hyller kan plasseres fritt i FLEXI-modulen. 4stk 
hylleknekter pr hylle, plasseres i fremre og bakre hullerekke.
Hylle bak dør er 25mm grunnere enn standard hyller.

Montering av låsehyller og låsebeslag

Innholdsfortegnelse
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Forts. montering av skrog

Resterende gavler monteres på samme måte som 
beskrevet i pkt. 2-3.
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Hjørnemoduler monteres ved hjelp av medfølgende hjørne-
beslag (fig. 7.1). Monter ferdig påstartet rett vegg og bygg 
hjørnet videre ved å skjøte sammen hjørnehyllene. Monter 
deretter første gavl etter hjørne og bygg videre som beskrevet i 
pkt. 2-3.

De forskjellige beslagsdelene 
plasseres i passende hull på 
hylledelene. Hylledelene settes så 
sammen og låsebeslagene vris 
om.

Fig. 7.1

Montering av bakvegg

Bakveggene plasseres inntil fast vegg, stående på gulv, bak tilhørende FLEXI-modul FØR modulene settes sammen. Skru 
bakveggfestene fast i gavlene med avbildete skruer (fig. 16.3), i forborete hull bakerst på gavlene. Skyv så den 
ferdigmonterte FLEXI-modulen (fig. 16.1) inntil bakveggen og feste bakveggen til modulen gjennom bakveggfestet. 
Bakveggene overlapper hver gavl med 11mm. (fig. 16.2)

Fig. 16.1

Fig. 16.3

Fig. 16.2
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Montering av dør 
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Fest hengsler på dør og monter dør i gavl. 

1. Justering av dør mot høyre eller venstre
2. Justering av dør opp eller ned
3. Justering av dør ut eller innover
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Montering av skuffer
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Det er eget borrmønster til skuffeskinner. 
Skuffeskinner festes med 2 skruer pr skinne.
Hvis det skal være skuffer på begge sider av en gavel 
må skinner ikke festes i samme hull (skruer til skinner 
vil da treffe hverandre) 

Justering skrue til skuffefront er plassert på innsiden.
Den justerer frontstykket opp eller ned.

For å montere skuffer må de skyves inn på 
skinnene når de står i bakerste posisjon.
Press skuff helt inn til det sier klikk.

For å fjerne skuff fra seksjonen, må den trekkes
helt ut og så løftes opp i forkant.
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