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•  Vid lägre eller högre sockelhöjd anpassas fästpunkterna efter sockelns måttavvikelse.

L-höjd 1975 mm K-höjd 2120 mm

F-höjd 2260 mm T-höjd 2390 mm
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Skåphöjder och fästpunkter

Nedan visas våra olika totalhöjder som förekommer med rekommenderade kortlingshöjder. Skruv för montering väljas 
beroende på typ av underlag eller väggkonstruktion (medföljer ej). Alla skåpsdjup är stommens mått (exklusive lucka).

MONTERING
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Måttangivelser hörnlösningar
Börja alltid montera skåpen i ett hörn. Nedan visar vi några måttexempel med spishäll eller golvspis placerad i ett hörn. 
Alla skåpsdjup är exklusive luckans tjocklek. 

Passbit 47 x 47 mm gerad och klar följer med hörnlösningen. OBS! Bänkskivemått är inklusive 15 mm överhäng på ändkanter.

Nedan visas rekommenderade placeringar av elutag men kontrollera ALLTID med vitvaruleverantörens anvisningar. Lämna 
alltid ritningarna till din elektriker så att uttagen kommer på rätt ställe och passar i ditt nya kök. Planera i förväg eluttagen 
för belysning etc på din köksritning tillsammans med elektriker.

Placering av el-uttag

Kyl och frys
Rekommenderad höjd för uttag över kyl/frys 
är ca 50 -100 mm över vitvarans höjd. Vid 
skåp över kyl/frys tänk på fästpunktsmåttet.

Inbyggnadsskåp
Vid ugn och mikro är det lämpligt att 
placera två uttag över mikron. Vid 
endast ugn kan ett uttag placeras 
under ugnen.

Vägg och bänkskåp, diskmaskin
Vid placering i fläktskåp, tänk på anslutninng till imkanalen, det 
bör vara lätt att komma åt kontakten. Anslutning av disk-
maskinsuttag rekommenderas nertill i diskbänkskåpet. Många 
kontakter under väggskåpen underlättar arbetet i köket.
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Frisidor
 
Förborra och skruva fast frisidan från skåpets 
insida. Kolla skruvens djupmått. 
Se upp för urslag!

Montering av bänk- och högskåp   

Väggregel
 
Mät ut golvets högsta punkt och utgå från  
denna innan du monterar väggreglarna. 
Försök komma så nära 150 mm från golv som 
möjligt.  

OBS! Montera ingen väggregel bakom 
vitvaror eller sockellådor.

Stödben
 
Vänd bänkskåpen upp och ner och montera 
stödben i de förborrade hålen. 
Tänk på placeringen av skåpet så fästenas 
orientering samanfaller med socklarna. 
Mellan två skåp används ett stödben. 

OBS! Gäller ej skåp med sockellådor.

Frisidor vid diskmaskin 
eller fristående kyl/frys etc.
 
Frisidan fästes i vägg och golv med möbel-
vinklar.

Montera stommar i sidled
 
Skåpen placeras på regel i bakkant och stödben 
i framkant. Justera skåpen i våg genom att 
skruva på benen till 150 mm. Skruva fast skåpen 
mot väggen. Använd lämplig skruv för vägg-
materialet, ingår ej. Använd tvingar och skruva 
ihop skåpen med kopplingsskruv eller träskruv 
(ingår ej).

Socklar
Börja med sockelgavlar (längd 515 mm och 
kantlistade i kortändarna). Applicera clipsen 
(fästbeslagen) på sockelns ovankant från in-
sidan och vik in mot stödbenet. Skjut in sockeln.

Passbitar
 
Kapa passbitar till rätt bredd. Montera vid behov 
en stödregel mot väggen. Skruva fast passbiten 
med försänkt skruv inifrån vidstående skåp.
Framflyttad passbit monteras i linje med luckan.

Sockellåda
 
Sockellådan monteras under skåpet innan 
det ställs på plats. Se till att lådan är jämn 
i skåpets bakkant. Ingen väggregel bakom 
sockellådan.

Hörnskåp/insticksskåp
 
Börja alltid i en hörna. Vänd hörnskåpet upp och 
ner och montera stödben i de förborrade hålen. 
Tänk på placeringen av skåpet så stommarna i 
vinkel samanfaller i linje.
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Montering av väggskåp

Stödregel för väggskåp
Montera en stödregel på väggen, 530 mm 
ovan stomkant på bänk skåpen. Kontrollera att 
väggskåp och högskåp är samma höjd i ovan-
kant. 
Markera urtag för fläktuttag i fläkt skåp, följ 
fläktleverantörens anvisningar.

Väggskåp
 
Förborra skåpets fästpunkter. Sätt skåpet på 
stödregeln och markera hålens placering på 
vägg. Förbered plugg etc. med hänsyn till vägg-
material. Kontrollera diagonalmått och skåpets 
rätvinklighet innan du fortsätter med nästa skåp.
Montera täckplugg (medföljer ej).

OBS! Förbered kabeldragning innan du 
monterar väggskåpen.

Ihopkoppling av skåp
 
Koppla samman skåp med kopplingsbeslag eller 
som bilden ovan visar med skruv framför fäst-
plattan för gångjärnet. Använd försänkt skruv, 
diam. 3,5 x 25 mm (medföljer ej). 
Vid fanerade eller målade skåp – skruva inifrån 
intilliggande skåp.

Fläktskåp
 
Kapa vid behov botten och justera toppen  i 
fläktskåpet. Avståndet mellan elspis/häll bör 
vara minst 450 mm, se anvisning från fläktlever-
antör. Anpassa hyllplanen för rördragning. 
Montera ev. en avtagbar täckskiva av ett hyll-
plan som döljer framsidan av fläktmotorn.

Frisidor
 
Förborra och skruva fast från skåpets insida.

Passbitar vid överskåp
 
Kapa passbitar till rätt bredd. Montera vid behov 
en stödregel mot väggen. Skruva fast passbiten 
med försänkt skruv inifrån vidstående skåp. 
Utanpåliggande passbitar monteras i linje med 
luckan.

Ventilationsgaller 
Ursågning för ventilationsgaller kan göras i 
både sockel och takanslutning då kyl och frys 
byggs in (om ventilation ej finns i ovandelsskå-
pet). 
Vent. galler kan med fördel placeras i sidan 
ovanför frisidan för en snyggare front.

Vid inbyggnad av mikro eller ugn i 
halvhöga skåp måste ursågning för ventilation 
eller galler göras i bänkskivan.
Vent.galler kan alltid anpassas i höjd.

Se respektive vitvaruleverantörs anvisningar 
för ventilation.

kabeldragning 
bakom skåp 

FILMER, SKISSER OCH MER INFO

OM MONTERING OCH SKÖTSEL 

FINNS PÅ VÅR HEMSIDA. 

WWW.SMEDSTORP.COM
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Montering av hörnbänkskåp med lådor art nr 1139

Montering av hörnskafferi 101 x 101 cm

2. Placera centrumtapparna och kopplings-
beslagen i de förborrade sidorna

3. Montera topp och botten på en av sidorna. 
OBS! Hålen för kopplingssnäckorna ska vara 
inåt (inne i skåpet). Lås snäckan genom att 
skruva den medurs.

4. Vänd skåpet, luta mot en vägg, och montera 
ryggarna genom att låsa fast dem med snäck-
orna.

5. För extra stabilitet kan fler träskruv (t.ex. 4,2 
x 25 mm) användas på lämpliga avstånd.  
Endast tio medföljer.

6. Montera frontpilastrarna med skruv, 4,2 
x 41 mm. En av pilastrarna är förborrad för 
fästplatta till gångjärn.

7. Montera tre stödben innan skåpet reses. 
Luckan monteras först när skåpet är installerat 
och fastskruvat i vägg. 

Inventera antalet detaljer till hörnskafferiet:  2 st topp resp. bottenstycke, 2 st skåpsidor, 2 st ryggar (olika bredder), 2 st   
frontpilastrar (höger resp. vänster beroende av luckhängning), 1 st beslags-påse innehållande 50 centrumtappar, 19 st kop-
plingsskruv, 19 st kopplingssnäckor, 36 hyllbärare, 10 skruv 4,2 x 41 mm, 3 gångjärn, 3 fästplattor för gångjärn.

Montera stödbenen i bottenplattan samt skruva fast 
stomanslutningsdistanserna (nr 7) i skåpsidorna 
(levereras lösa i översta lådan).

Stommen MÅSTE stå i våg och vinkel.

Väggreglar MÅSTE fästas i tomrummet 
mellan skåp som stöd för bänkskiva.

Väggregel

Väggregel 

Stomanslutning skruvas fast 
i grannskåpet.

Se anvisning på vår hemsida hur du just-
erar lådfronter i höjd, sida och tiltar  
i djupled.

Anslutn.stommes djupmått
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Montering av köksö, kökshalvö eller köksbar
En köksö måste stå stadigt förankrad på reglar i golvet för att unvika tipprisk. Använd reglar (medföljer ej).
Alla skåpsdjup är exklusive luckans tjocklek. Förbered eluttag. Stödben i plast får ej användas.  

Gera

Möbelvinklar
Fast sockel
 
Gör en ram motsvarande stommarnas mått minus 
80 mm längd och 40 mm djup, eller måttanpassat.
Fäst reglar stadigt i golv anpassat efter förhål-
lande.

Montera stommar
 
Skruva stommarna i reglarna.
Montera frisidor, lådor och luckor. För utanpå-
liggande sockel, se anvisning på hemsida.

Liten ö på hjul
 
Montera hjul på bottenplatta med genomgående 
bultar. Bottenplattan bör vara 30 mm tjock.
Maxbelastning inkl skåp är 200 kg.

Måttangivelser för lösningar med utbyggda skåp
Använd reglar mot vägg eller väggskivor för att bygga speciallösningar (reglar medföljer ej). Stomdjup exkl. lucka. 

När snedskåp 1311 och 1312 används för utbyggnad 
flyttas stommarna 200 mm ut från vägg i den längd 
som krävs, i exemplet ovan 1200 mm. 
Utbyggnaden görs med träreglar klädda med gips 
eller en väggskiva.

2
Våggskåp med djup 340 mm placeras 
på sockel bredvid snedskåp 1311 eller 
1312. Stommen flyttas ut 25 mm från 
vägg (för att liva). 
En avslutningsfrisida kräver djupmått 
383 mm (tillsågas på plats).
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Montering av laminat- och träbänkskivor

Kontrollera att skåpen är rätt i våg. Fuktspärra med vattenfast lim i skarvarna. I 
skarv mellan bänkskiva och diskbänk använ-
des silikonfogmassa.

Kopplingsbeslag till urfräsning i bänkskiva. 
Skruva samman bänkskivorna.

Placera bänkskivan i rätt läge. Fixera skivan 
och skruva fast den. Skivan ska aldrig limmas.

Skrapa bort överflödig silikon. Lägg infällnadsvasken upp och ner. Märk ut 
konturen. Märk ut med hjälp av A-måttet, 
radera därefter ut detta och gör ursågningen. 
Gäller ej underlimmade diskhoar.

Fuktspärra med silikon på vaskens krage. Gäller 
ej de fabrikat av diskbänkar som har expan-
derade tätningslist av polyuretan. Fuktspärra 
bänkskivan i urtaget för vasken.

Fuktspärra vid hålet för blandare. Limma värme- och fuktbeständig folie på 
undersidan av bänkskivan vid diskmaskinen. 
Folien måste förbeställas med bänkskivan.

Kontrollera alltid att alla stommar står i våg. Bänkskivan MÅSTE alltid vila på stomme eller reglar på vägg. Laminat- och 
träskivor levereras konfektionerade. Stenskivor måttsätts i regel på plats i samband med montering. Träskivor kräver in-
oljning eller vaxning i samband med montering. Läs medföljande instruktioner från resp. bänkskiveleverantör.
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Montering av ljusrampslist, ljusbotten, takanslutning och krönlist

Ljusrampslister
 
Montera i linje med stommens fram- och sid-
kanter. Släpp frisidan utanför. Ljuslist levereras 
i hellängd och måste geras på plats. Gäller alla 
ljusrampslister L3, Combi och rak.

Perspektivritning:  100/1/1  Kök - Alternativ - 1 Utskriven: 22.12.2010
Projekt:  PDF Monteringsanvisning

OBS: Ritningen är bara vägledande. Vår ref: Luigi Bellan Sida:1 (1)

Ljusbotten oval
 
Ljusbotten följer luckan i framkant och skjuter 
utanför i kortkant 10 - 12 mm förbi frisidan.
(Rundningen skjuter utanför i kortkant.)

Perspektivritning:  6/1/2  Kök - Oval ljusbotten Utskriven: 29.08.2014
Projekt:  Test

OBS: Ritningen är bara vägledande. Vår ref: Bellan, Luigi          Sida:1 (1)

Ljusbotten rak
 
Ljusbotten följer luckan i framkant och skjuter 
förbi frisidan i kortkant 1-2 mm.
 

Ibland vill man kunna ta ner takanslutningen. 
Använd de vita räfflade vinkelfästen i plast som 
medföljer. Fäst honan på stommen, fäst hanen 
i takanslutningen, skjut in. 

Takanslutning
 
Mät ut takanslutningens placering. Spika eller 
skruva en spiklist i taket. Tänk på att montera 
listen innan monteringen av väggskåp om 
avståndet mellan skåp och tak är trångt.

Krönlist
 
Krönlister ska alltid förborras och skruvas fast 
i stommens topp. Är utrymmet mellan tak och 
skåpens överkant för litet kan den skruvas inifrån 
skåpen med försänkt skruv.

Ljusbottnar beställda efter mått, förbereds i snickeri med urtag för LED-spot. Spottar och kablar monteras på plats innan 
ljusbotten skruvas innifrån stommen. Ljusbottnar i hellängder tillsågas på plats av montör. 
Ljusrampslister fästes med möbelvinklar i stommens fram- och sidokanter.
Takanslutning levereras i hellängder (i förbeställda höjder) tillika krönlister som geras och tillsågas på plats.

Taklist med takanslutning
 
Taklist skruvas eller limmas fast på takanslut-
ningen innan montering.

x 2

              bygel skruvas                                
             i stomme 
räfflat vinkelfäste 
skruvas i takanslut.
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Sidjustering åt höger 1 mm Sidjustering åt vänster 1 mm Höjdjustering ± 2 mm Lutning

Justering av tandemlådor

Justering av gångjärn

DemonteringMontering

Gångjärn
 
Haka fast gångjärnsarmen (2) i fästplattan. Spär-
ren går i läge då gångjämsarmen (3) trycks fast i 
fästplattan. Justera med skruvar (A, B och C )

Justering
 
A = djupled   B = sidled  C = höjd  
Dämpning anpassasmed den lilla grå knappen  
på luckans fästplatta.

 

Luckdämpare till gångjärn 
med 170 graders öppning
 
Monteras enligt bild ovan.

Justering av Legrabox

1.  Ta ut hela lådan genom att trycka                          
på två fästen undertill . Dra sedan ut 
lådan.
Skenorna skall vara inskjutna när du sät-
ter tillbaks lådan i stommen.

2. Lossa lådfronten med skruv enl bild. 

Justering av lådfront
 
1. Höjdled
2. Sidled
3. Vertikalt
OBS! Använd torxmejsel 20!
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TANDEMBOX plus 

358N

Platzbedarf und Einbaumaße / Space requirement and installation dimensions /
Encombrement et positions de montage

358/359 M

Höhe / Height / Hauteur N

Verstellung / Adjustment / Réglage
Verstellung Seite / Side adjustment / Réglage latéral ± 1 mm

Verstellung Höhe / Height adjustement / 
Réglage en hauteur ± 2 mm

Verstellung Neigung / Tilt adjustement /
Réglage de l´inclinaison

Demontage / Removal / Démontage
Julius Blum GmbH
Beschlägefabrik
A 6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

BAU0014180297   
IDX: 01  IDNR: 905.718.0  MA-147/6ML 01.10

Copyright Blum FA Frontaufschlag / Front overlay / Recouvrement

Montage / Assembly / Montage

Höhe / Height / Hauteur M

Höhe / Height / Hauteur B

Höhe / Height / Hauteur D
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358K / 359K

Montageanleitung
Assembly instruction
Notice de montage

KB > 600 mm: Z31A0008 

ZRG.000E3

ZIF. 73D0

Demontering av 
front
 
Ta bort täckbrickan med logo. Lyft 
på den lilla plåten längst upp med 
mejseln för att komma åt skruven. 
Skruva åt höger. 
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Montering av helintegrerad diskmaskinslucka

Nischbredden för en standardmaskin är 600 mm. Höjden justeras med skruvbara ben. Försegla ALLTID underkant av bänk-
skiva i laminat eller trä med fuktspärrande film. Vi rekommenderar diskmaskiner med sliding door funktion så luckan inte tar 
i utanpåliggande sockel när den öppnas. Följ i övrigt tillverkarens monteringsanvisning. 

Spotlights LED
 
Förbered elrör bakom väggskåp ner till stommens underkant. 
Drivdon placeras ovanför eller i väggskåpet. 
Urtag för kabeldragning bakom väggskåp görs av montör. 
OBS! Måste göras före montering.
Se bif. anvisningar och/eller fråga elektriker.

Lathund för koppling av San Diego Flat.

1. Översikt av de olika produkterna.

2. Koppla in lamporna på kopplingsplinten. 

3. Se ruta 3.

4. Elektriker kopplar in Drikon på vanlig väggdimmer.

5. Enkel koppling med vår Pix dimmer.

Övrig information:
Det går att koppla 6st eller 15st lampor per Drikon trafo 
beroende på val av drivdon.
Drikon går att parallellkoppla med extra kabel.
2m förlängningssladd till San Diego Flat �nns som tillbehör.

Välj nedan vilken typ av dimmer som ska 
användas.

Ska du koppla din lampa med en vanlig 
väggdimmer läser du vidare under 
punkt 4.

Om du ska koppla din lampa till ett 
vägguttag och med våran Pix-dimmer 
läser du vidare under punkt 5.

Drivdon DRIKON MAXI - 350mA - 15 lampor.
Drivdon DRIKON - 350mA - 6 lampor.

San Diego Flat LED - spot

Pix dimmer

6st lampor

15st lampor
15st lampor

220V

6st lampor

San Diego Flat LED - spot

Drivdon DRIKON MAXI - 350mA
Drivdon DRIKON - 350mA 

Drivdon DRIKON MAXI - 350mA
Drivdon DRIKON - 350mA 

San Diego Flat LED - spot - 2,4W

Drivdon DRIKON - 350mA - 6 lampor
Drivdon DRIKON MAXI - 350mA - 15 lampor

Pix dimmer

San Diego Flat LED - spot

110V 220V

Eljo Dimmer

2 3

4

1

5

D e t a l j e r n a  s o m  l y f t e r  d i t t  h e m

FUNDERAR DU PÅ MONTERIING AV UTANPÅ-
LIGGANE SOCKEL, PILASTRAR ETC. 

SE WWW.SMEDSTORP.COM/LADDA NER

fästvinklar
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LEVERANS OCH MOTTAGANDE
TÄNK PÅ

•	 Boka tid med montören som kan ta emot, bära in 
och lägga kollin i rätt ordning.

•	 Vi kan endast överblicka dag för leverans. Vill du 
veta NÄR på dagen bilen anländer, kontakta vår 
speditör samma morgon.

•	 Är emballaget skadat? Kolla ytteremballaget innan 
du skriver på fraktsedeln. Be chauffören notera ev. 
anmärkningar.

•	 Avemballera omgående och förvara snickerierna 
skyddat i ett uppvärmt utrymme.

•	 Hör genast av dig om du upptäcker skadat  
material eller avvikelser från fraktsedeln.

Symboler och benämningar
1. Avslutningshylla högskåp

2. Sockel

3. Högskåp

4. Inbyggnadsskåp för ugn

5. Krönlist/Baldakin

6. Hörnbänkskåp

7. Fläktkåpa, väggmonterad

8. Vinställ/öppet skåp

9. Lådhurts

10. Diskbänkskåp

11. Integrerad diskmaskinslucka

12. Ljusrampslist/ljusbotten

13. Väggskåp

14. Hörnväggskåp

15. Ovandel

16. Takanslutning

17. Frisida högskåp

           
Symboler

LimmaSågaBorraSkruvaSka vara
i våg/lod

SpikaKontrollera 
diagonalmått

Gera

INNAN MONTERING
TÄNK PÅ

•	 Gå igenom hela monteringsanvisningen innan 
du börjar. 

•	 Skruv följer inte med. Väggen avgör vilken typ 
av skruv som ska användas.

•	 Börja med bänkskåpen. Ställ de i ordning efter 
ritning. Börja ALLTID i en hörna.

•	 Mät golvets högsta punkt. Var noga med att 
ställa allt i våg.

•	 Väggen bakom vitvaror är fri från rör och reglar.
•	 Ta av luckor och lådfronter. Förvara de skyddat 

under monteringen.
•	 Felaktigt material får INTE monteras.

1 

2 

3 

4 
5 

6 

7 

8 

9 10 11

12 

13 14 

15 

16 

17 


