Monterings-veiledning
For UTEMØBLER fra Uvdal Snekkerverksted AS.

Du trenger:
-

Målestokk
Hammer
Batteridrill

Til Info:
-

Møblene er behandlet med oljebeis fra Butinox.
Gjennomsnittlig intervall mellom vedlikeholds-beising er 2 til 3 år.
De tåler det meste av vær og vind, men det anbefales å legge noen skiferheller
under beina hvis de står kontinuerlig på fuktig grunn.

Du begynner med å feste midtstokken på
beina.

Det er viktig at midtstokken plasseres
med riktig side opp, slik at vinkelen på
kilen passer med vinkelen på kilehullet.

Slå kilene forsiktig inn, bruk gjerne en
kloss imellom.

Delene som brukes for å feste beina til
topplatene kalles «labanker».

Labankene til bordet festes på toppen av
bordbeina.

Pass på at de står midt på foten før du
fester dem.

Det skal brukes 4 stk. 70mm skruer pr.
labank.

Labankene til benkene festes på siden av
benkebeina.

Bruk 2 stk. 70mm lange skruer pr. labank.
Labanken til benk uten rygg er litt kortere
enn labanken for benk med rygg.
Labanken for benk uten rygg plasseres på
innsiden av foten i senter.
Labanken for benk med rygg plasseres på
innsiden av foten, men trekkes litt
bakover, slik at den bakerste skruen for
godt feste.

Legg på topplatene og pass på at de ligger
midt på understellet.

2 meterstokktykkelser gir passe sprekk
mellom plankene på bordet.

Bordplankene festes fra undersiden med 4
stk. 70mm skruer på hver labank.

Det er ferdigboret hull til skruer i
ytterkantene av labankene.

… og på innsiden i senter…

Topp-plankene på krakkene festes med 4
stk. 70mm skruer pr. planke.
2 på hver side.

Når du skal feste rygg-planken fast til
beina, er det smart å få hjelp til å holde
den i riktig posisjon, mens du fester den.

Den skal være parallell med sitteplata i
lengderetningen og stikke ca. 2-3 cm over
fot-stolpen.
Nå bruker du de korte 40mm skruene.

Dekkproppene hamres forsiktig inn,
Disse kan gjerne festes med lim eller
silikon.

Ferdig !!!

