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DETAIL D 
SCALE 1 : 5

Specifikationer/

U18-80 Ribb soffa

Leveransspecifikation:

Ribb soffa levereras monterad             1st

Montering Ribb soffa: 

Ribb soffa levereras monterad försedd med en 
håltagen fot för montering mot plant underlag. 
Håldiameter 12 mm, avsedd för M10 fastsättningsdorn. 
Antal infästnings-punkter 4/stativ. OBS! Bultar för 
fastsättning mot mark medföljer inte leveransen.

Montering på träunderlag/
Förborra och montera med träskruv mot underlaget.

Montering på smågatsten eller gatuplattor/
Undergjut plattorna med betong på de ställen där 
produkten ska skruvas fast. Det får ej finnas sättsand 
mellan plattorna och betongen. Ställ upp produkten 
och märk ut hålen. Borra genom plattan/ stenen ner i 
betongen. Montera soffan med kemankare eller 
expander.

Montering på betongunderlag/
Ställ ut produkten, märk ut hålbilden och förborra. 
Montera med kemankare eller expander.

Montering på betongunderlag/
Ställ ut produkten, märk ut hålbilden och förborra. 
Montera med kemankare eller expander.

Montering på grus,- gräsytor/
Schakta ur marken till frostfritt djup. Grunda med 
dränerande material. Använd prefabricerade 
fundament, eller gjut på plats i rör (papp eller 
betong) eller direkt i gropen. Borra fundamentet och 
sätt fast soffan med kemankare eller expander.
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Montering Ribb bord: 

Ribb bord delvis monterad och försedd med  håltagna 
fötter för montering mot plant underlag. Håldiameter 
12 mm, avsedd för M10 fastsättningsdorn. Antal 
infästnings-punkter 4/stativ. OBS! Bultar för fastsättning 
mot mark medföljer inte leveransen.

1) Lägg förslagsvis bordsskivan upp och ner, använd 
gärna enexempelvis en filt för att skydda bordsytan. 
(Se bild på sida 3  )

2) Montera sedan benststiven mot beslagen i 
bordsskivan med medföljande skruv. Därefter 
monteras förstyvningsstagen. 

3) Vänd bordet rätt. Ska bordet monteras mot mark 
finns det olika sätt att göra detta. Se text nedan.

Montering på träunderlag/
Förborra och montera med träskruv mot underlaget.

Montering på smågatsten eller gatuplattor/
Undergjut plattorna med betong på de ställen där 
produkten ska skruvas fast. Det får ej finnas sättsand 
mellan plattorna och betongen. Ställ upp produkten 
och märk ut hålen. Borra genom plattan/ stenen ner i 
betongen. Montera soffan med kemankare eller 
expander.

Leveransspecifikation:

Ribb bord levereras delvis monterad   1st

Specifikationer/

U18-82 Ribb bord

Montering på betongunderlag/
Ställ ut produkten, märk ut hålbilden och förborra. 
Montera med kemankare eller expander.

Montering på betongunderlag/
Ställ ut produkten, märk ut hålbilden och förborra. 
Montera med kemankare eller expander.

Montering på grus,- gräsytor/
Schakta ur marken till frostfritt djup. Grunda med 
dränerande material. Använd prefabricerade 
fundament, eller gjut på plats i rör (papp eller 
betong) eller direkt i gropen. Borra fundamentet och 
sätt fast soffan med kemankare eller expander.
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