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 M O N T E R I N G  &  FA K TA R Å D   

 

 

  
  
  
  

VIKTIGT! LÄS DETTA REDAN VID LEVERANSEN! 

Kontrollera antal kollin, skåptyper och hängning. Jämför med följesedeln. 

Finns transportskador skall anmälan göras skriftligen direkt till transportören OMG. Be chauffören notera 

eventuella anmärkningar. 

  

Om monteringen inte ska påbörjas omgående är det av största vikt att 

snickerierna lagras torrt. Detta gäller i högsta grad även sommartid då luftfuktigheten är särskilt hög. 

  

Första veckans ljuspåverkan är viktigast för fanéret. Tänk på detta om skåpen förvaras så att de delvis 

skymmer varandra. Täck gärna över skåpen med skyddspapp. 

  

Skåpstommar levereras monterade (inte om ni har beställt flatpackade skåp) 

  

Bänkskivor av massivt trä bör, om de ej ska monteras omgående placeras i jämn temperatur, c:a +20°C 

på 5‐10 cm högt, jämt underlag med god luftväxling runt om. 

  

MEDFÖLJER EJ!  

Skruv för montering av skåpen mot vägg eller golv, vilket skall väljas beroende på typ av underlag eller 

väggkonstruktion. 

  

OBS!  

Montera inte skadade eller felaktiga enheter som ska reklameras. En uppmonterad produkt är lika med 

godkänd produkt. 
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 V I K T I G T  AT T  T Ä N K A P Å  

 

 

  
  
  
LÄS IGENOM HELA MONTERINGANVISNINGEN INNAN DU BÖRJAR!  

 

Emballera av sortera skåptyperna var för sig. 

 

Mät ut golvets högsta punkt och utgå från detta innan socklarna anpassas. 

 

Tänk igenom och planera arbetet. 

 

Använd Tejp vid sågning av passbitar, fläkthylla etc så hindras urslag. 

 

Planera med verktyg, skruv, lim etc. i förväg så går arbetet smidigare vid montering. 

  

  

  

 

SYMBOLER SOM ANVÄNDS I MONTERINGSANVISNINGEN. 
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 F Ä S T P U N K T E R  &  H Ö J D E R  
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1. Före montering 

All ombyggnad av kök som medför flyttning av vatten, avlopp, spis och imkanal kräver som regel 

byggnadslov. Fråga hos kommunens byggnadskontor. Låt alltid en fackman med behörighet ta hand om 

elinstallation och VVS, annars gäller inte försäkringar om olyckan skulle vara framme. Köket ska vara 

noggrant förberett. El, VVS och ventilation bör varar framdraget. Golv, väggar och tak ska vara 

färdigbehandlade på alla synliga ytor. Det gäller även golvet under kylenheter, diskmaskin, spis, mm. 

Kontrollera att golv och väggar är våg‐ och lodräta. Mindre höjdskillnader justeras vid sockelbensmonteringen. 

  

2. Komma igång 

Ta fram din köksritning, märk gärna ut i förväg var spis, diskmaskin, kyl/frys etc. skall placeras. Glöm inte 

utrymme för passbitar i hörn. Lådor och luckor skall gå dra ut/öppna även om fönsterbänkar, radiatorer osv. är 

i vägen. Beakta även att knoppar och handtag "bygger" på befintligt utrymme. 

  

3. Förberedelse väggskåp och bänkskåp 

Det är ofta smidigt att börja med väggskåpen! Rita en vågrät linje på väggen på 1398 mm:s höjd, det 

motsvarar väggskåpens underkant från golvet. Är annat mått önskat vid beställningen använder du detta. 

Skruva fast en riktbräda vars överkant följer linjen på väggen, skåpen skall sedan vila på brädan medan du 

skruvar fast dessa i väggen. Ställ gärna skåpen på golvet vid sidan om i den ordning de ska sitta på väggen. 

  

4. Häng upp väggskåp 

Om det är ett vinkelkök börjar du med hörnskåpet. Skruva i de fästvinklar som finns längst upp i skåpet. Ställ 

upp skåpet och kontrollera med vattenpass att skåpet är i våg och lod. Har du inget hörnskåp kan du börja 

från valfri sida men montera högskåpet sist om det finns ett sådant. Vid upphängning av vanliga väggskåp 

ska också diagonalmåtten kontrolleras, dessa ska vara exakt lika! Fortsätt att fästa varje väggskåp enl. ovan 

till dess att alla är uppsatta, för att fästa skåpsidorna mot varandra använder du den kopplingsskruv som 

medföljer. Notera att om du har ett fläktskåp så kanske det måste justeras så att det passar din fläkt, se punkt 

13. Väggskruv väljs med hänsyn till väggmaterial.  

Fläktskåp se punkt 13 

  

5. Sockelben 

Montera en bräda 150mm över golv mot väggen (eller framför ev. rördragningar) på vilket bänkskåpens 

bakkant ska vila i våg. Har du valt sockelben, fäster du på dessa i de förborrade hålen på botten, vänd skåpet 

upp och ned så går arbetet lättare. Förinställ höjden på benen till 150 mm och efterjustera när skåpet är på 

plats genom att våga och loda in skåpet. Alternativ är att göra en sockel på plats. 

Sockelben se bild nr 9 

  

6. Uppsättning av bänkskåp 

Ställ upp skåpen vid sidan om dig i den ordning som de ska monteras, tag ur lådor samt ev. annan inredning.  

Om du har ett hörnskåp börjar du med det, om inte börjar du från den sida där det inte är någon passbit. Tänk 

på att fasa av hörnet på väggskåpet då det ofta är en radie i vägghörnet. Gör ev. hål för rör, ledningar, mm. 

Ställ upp skåpet på sockelbenen/sockeln. Spänn ihop skåpen med tvingar och koppla därefter ihop med 

skåpförbindelseskruv som medföljer respektive skåp Kontrollera noga att fronten kommer i lod och att 

diagonalmåtten är lika. Justera höjden med sockelbenen. Därefter skruvas skåpet mot väggen, skruv väljs 

med hänsyn till väggmaterial. Kontrollera återigen att diagonalmåtten stämmer och att fronten är lodrät. Om 

så ej är fallet, lossa skruvarna, komplettera och justera underlaget med erfoderliga mellanlägg. Till sist: 

kontrollera plats för ho eller beslag som inkräktar i skåpen. Gör ev. urtag i skåpsidor. Fortsätt att montera 

övriga bänkskåp lika. 

 

      

7. Uppsättning av högskåp 

Uppsättningen av högskåp går i princip lika till som bänkskåp, men tänk på att sätta upp täcksidan först om                      

du har beställt en sådan. Täcksidan placeras ovanpå sockeln och fästes inifrån högskåpet. Observera!  

Ingen garanti gäller för skafferiskåp med ventil i yttervägg, som kan orsaka kondensskador på luckan. 

Montering se bild nr 12 

  

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Passbitar 

Om du har passbitar mot vägg eller mellan stommar i ett innerhörn kan det var snyggt att montera på en 

blindlucka i samma material som dina luckor för att erhålla en enhetlig bild av köket, annars kan det tex störa 

om passbiten lyser vit mot träluckor. Tänk på att montering av täck‐ och stödsidor kanske måste göras under 

montering av skåpen i vissa fall. Vid monteringen av takanslutning mäter du ut höjden mellan väggskåpets 

överkant och taket, om taket ej är i våg får du anpassa höjden på takanslutningen till detta. 

Takanslutning se bild nr 13  

Täcksidor         se bild nr 19  

Passbitar     se bild nr 16 

  

10. Inredning 

Nu kan det vara hög tid att montera viss inredning. Om du har beställt helkarusell (1/1) till bänkhörnskåp med 

45° lucka måste den monteras innan bänkskivan kommer på plats. Det kan också vara lämpligt att lägga in 

hyllor och annan inredning innan du sätter luckorna på plats för du har större överblick då. 

  

11. Krönlist, ljusramplist och täcklist 

När man monterar krönlist är lättast att börja med den kant som skall geras så att den blir rätt, därefter mäts 

den raka kanten in och sågas av. Har man inte tillgång till en vinkelkap med hårdmetallskär går det bra att 

använda en fintandad stabil gersåg. Gör lika med ljusramplister. Limma i hörn och skruva fast listerna på 

plats. 

Krönlist           se bild nr 24  

Ljusramplist   se bild nr 22  

Täcklist           se bild nr 23 

  

12. Montering av bänkskivor 

Montera all ev. inredning i bänkskåp innan bänkskivan skruvas fast. Kontrollera att bänkskåpen är i våg innan 

du monterar bänkskivan.  

  

13. Placering och montering av vitvaror 

Nu är det dags att ställa vitvarorna på plats börja med att montera fläkten. Har du inte anpassat fläktskåpet 

efter fläkten vid beställningen kanske du måste göra det nu om du inte gjorde det innan du hängde upp 

fläktskåpet förstås. Tänk på att minimiavståndet från fläktens underdel till spisplattan inte får vara mindre än 

400 mm. men kontrollera vad respektive häll/spis har för angivelse. Ställ övriga vitvaror på plats och anslut till 

eluttagen. Har du valt spiskåpa monterar du den enl. tillverkarens anvisningar, tänk på att det är snyggast och 

mest praktiskt om kåpan monteras 100‐200 mm upp från väggskåpets botten. 
 

14. Montering av luckor 

Vid leverans av köket är alla gångjärn normalt monterade på stommen och luckorna ligger väl skyddade i 

separata paket. Det är enklast att montera på luckorna direkt på stommen genom att försiktigt passa in luckan 

på de två eller tre gångjärnen som redan sitter där. Efter att luckan sitter fast på gångjärnen, öppna försiktigt 

luckan utan att gångjärnen ramlar av. Då kan du fästa de små (3,5*16) medföljande skruvarna i luckan. 

VIKTIGT! håll noggrant i luckan så att den inte åker i golvet eller bänkskivan och skadas. 

  

15. Justering av luckor 

Varje gångjärn är grovinställda från fabrik men kan behöva efterjusteras. På parluckor kan det vara lämpligt 

utgå från att mittspalten är c:a 2 mm. Men börja först med att ställa in luckorna i sidled på varje gångjärn om 

det erfodras. Det är snyggt att få en rak linje upptill och nedtill på luckorna. Det är endast de gånger när 

skåpen inte är uppsatta på väggen rätt i höjd, rätt i lod och med exakta diagonalmått som justeringar erfodras 

därför kan det vara värt att lägga ned lite möda på den delen. 

Justering se bild nr 20 

  

16. Handtagsmontering 

Det kan finnas olika idéer hur handtagen skall sitta och det kan också vara modellen på handtagen som får 

styra placeringen. Om man utgår från att den nedersta/översta kanten på handtaget skall vara 30-35mm in 

från luckkanten  på handtaget och 30mm från den långa luckkanten till de 2 hålens centrum brukar det bli bra. 

Gör en handagsmall av plywood eller dyl, för att få skruvhålen på rätt plats. Borra och skruva med luckorna 

upphängda för att undvika felborrningar. Mall för handtagsborrning finns också att köpa. 
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 M O N T E R I N G  &  J U S T E R I N G  
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 TA N D E M B O X L Å D A  

 

 

Montera frontbeslaget. Passa in  fästet. Ta bort täckbrickan. Lossa fronten med skruven. 

 
Haka på lådan. 

 
Haka av lådan. 

Sidjustering höger 1mm Sidjustering vänster 1mm Höjdjustering vänster +-2mm Lutningsjustering 



  
 M O N T E R I N G  &  J U S T E R I N G  
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 L E G R A B O X L Å D A  

 

 

Montera frontbeslaget på lådfronten. Skruva fast beslaget på lådan med Torx20. 

 
Haka på lådan på skenorna i stommen. 

 
Tryck lådfronten mot lådan och det hörs ett klick. 

Justering av lådfronten. Montera täckbrickor efter justering. 

10 
3 
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20 
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Djupjustera 

+- 2mm 

2 

Breddjustera  
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Utförs i både 

höger+vänster lådsida 
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Vinkeljustera 
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 M O N T E R I N G  &  J U S T E R I N G  
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 M E TA B O X L Å D A  

 

 

Montering. Montering av relingstång:      främre                          bakre 

Montering av låda i stomme. 

Höjdjustering. Sidjustering. Lutningsjustering. 
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 M O N T E R I N G  S K Å P  

 

 
Montering väggskåp 

Förborra skåpets fästpunkter,  

(Endast om du måste plugga). 

Skruva ihop stommarna med varandra 

Med kopplingshylsa och tillhörande  

skruv. Kontrollera diagonalen på skåpen. 

Sätt väggskåpeten på riktbrädan  

och skruva fast i väggen. Skruven  

väljs med hänsyn till väggmaterial.  

Väggskruv medföljer ej. 

Skåpet har förmonterad monteringsvinkel 

Som är avsedd för att fästa i vägg.  

Använd anpassad skruv för din vägg. 

Kontrollera med din butik om du är osäker. 

Montering sockel 

Främre sockeln läggs ut 530mm  

från vägg. 

Vid ojämna golv justera sockeln med 

distansbitar i våg. Rita golvets ojämn-  

heter på sockeln. Såga sockeln så  

den sluter tätt mot golv. 

Markera våglinjen på väggen. 

Alternativ 1 

Skruva en längsgående stödribba på  

väggen i samma höjd som och  i våg  

med främre sockeln. Skruva fast tvär- 

Sockeln med möbelvinklar i insida. 

 

Placera stödbitar mellan sockel och  

vägg med 1meters mellanrum. 

Alternativ 2 

Montera stödben i förborrade hål på  

skåpens undersida. 

Montering bänk-  & högskåp 

Lyft upp skåpet på sockeln.  

Kontrollera våg och lod. 

 

Väg av och montera en stödribba  

150mm (std) från golv, mot vägg. 

 

Applicera fästbeslagen i överkant  

på sockeln. Lägg sockeln på golvet 

Och vik in överkanten så att blecket  

låser upp mot bänkskåpets underkant.  

9 
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 M O N T E R I N G  Ö V R I G T  

 

 
Montering  Takanslutning 

Skruva fast en list i taket och väggen  

för att fästa takanslutningen i. 

Anpassa takanslutningens höjd.  

Takanslutningen monteras 1 mm 

Innanför skåpets tak. Sätt upp den och 

Förborra den genom stommens tak. 

Skruva fast den på plats. 

Vid skarvning är det lämpligast att 

Göra det i en skåpskarv. Är det vit  

takanslutning kan vita skarvbeslag  

Nyttjas, i övriga fall göres skarven  

så tät som möjligt. 

Montering  Passbit & Pilaster 

Då skåpen ansluter till vägg så börja  

med passbit. 

Montera pilaster på en passbit i samma färg  som luckor bredvid, så att de  

kommer i samma nivå som skåpluckorna. Dessa luckor ska inte ha handtag. 

 

Montering  Täcksida 

Vid montering av täcksidor förborras  

skåpet och täcksidan, skruvas sedan  

fast från inifrån.  

Montering  Ljusramplist 

Fäst ljusramplisten ca 2 mm innanför  

skåpets framkant, med tillhörande  

fästvinkel. 

Montering  Täcklist 

Kapas i rätta längder, monteras med 

Montagelim, alt med tunna stift. 

Montering  Krönlist 

Förborra, gera, limma hörn och  

skarvar och skruva fast (3,5*20) 

13 

16 

19 

23 24 22 

Gångjärn justering Luckdämpning montering 

montering demontering 
20 
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 S K Ö T S E L R Å D  

 

 
LÄTT OCH RÄTT SKÖTSEL AV DITT NYA KÖK!   
Denna skötselanvisning ger endast allmäna anvisningar, är du osäker bör du kontakta återförsäljaren. 

 

Stommar 

Skåpstommar såsom sidor, bottnar och hyllplan har ytor av melamin. Rengör med genomfuktad mikrofiberduk.        

Undvik skurmedel eller andra preparat, som innehåller slipmedel eller medel med ammoniak. 

   

 

Målade ytor    

Använd vanliga rengöringsmedel på en lätt fuktad microduk, som normalt finns i ett hushåll.  

Undvik skurmedel eller andra preparat, som innehåller slipmedel eller medel med ammoniak. 

       

Lackerade träytor      

Fanerade och massiva träytor är mer eller mindre poriga. Var därför sparsam med vatten vid rengöring.   

Använd lätt fuktad trasa och torka efter med väl urvriden trasa. Lämpliga rengöringsmedel är samma som till målade ytor 

Använd aldrig thinner o dyl. för fläckborttagning.    

     

Laminat- och melaminbelagda ytor     

Rengöres med i hushållet förekommande rengöringsmedel i likhet med målade och lackerade ytor. Ämnen som kan 

förorsaka missfärgningar eller frätskador (jod, vätesuperoxid, bläck, mineralsyror, ammoniak etc.) ska givetvis undvikas.

       

Lådor, backar och inredningsdetaljer     

Efter rengöring med lämpligt syntetiskt rengör fuktig trasa, för att ringsmedel eftertorkas med undvika statisk elektricitet. 

Kristallolja, aceton och liknande medel får ej användas, då dessa kan skada plastdetaljer. 

      

Oljebehandlade träbänkskivor      

Se skötselanvisning som medföljer bänkskivorna.     

 

Utdragsskivor (skärbrädor)     

Rengörs med lite diskmedel på lätt fuktad trasa.    

      

Fläktkåpor      

Koppar och mässing poleras med mild kopparputs.    

Mässingen kan efter polering behandlas med metallpolish. Polera aldrig i cirklar, utan följ slipriktningen. 

       

Rostfri, aluminium och epoxilackerad yta    

Underhåller genom avtorkning med milt diskmedel indränkt i en mjuk diskhandduk. Skölj handduken väl och eftertorka.
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831 52 Östersund 

Tel: 063-150860 

storsjokok@storsjokok.se 
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