Monteringsanvisning
snabbguide med bilder
Service telefon 044-20 44 40

Innan ni börjar att montera rekommenderar vi er att se våra
monteringsfilmer på Youtube.
http://www.youtube.com/watch?v=Gl3iY2urLvg&feature=player_detailpage
http://www.youtube.com/watch?v=QvjI-Ny78X4&feature=player_detailpage

1. Steg

1- mät upp stall ytan och placera ut inredningen.
1. Placera ut alla delar där dom skall vara
på stallgolvet. Kontrollera längder så
att inget monteras upp fel. Kapa aldrig
utan att vara helt säker. För att få en
rak linje på stallgången kan viss
kapning behöva göras.
2.
Dörrstyrning samt kopplingsbeslag på
hörnstolpen är monterade,
3.
Lägg ut U-bottenprofiler med
golvfästen undertill. 3 st till
mellanvägg där ett placeras i mitten
samt 1st i vardera änden ca 20cm in
från kanten. 2 st till fronten placeras
ca 20cm in från vardera ände.
4.
Placera ut rätt hörnstolpe mot
mellanväggens bottenprofil. Lägg
sedan denna på golvet.
5.
Starta med att montera 1st mellanvägg
samt 1st front. Observera att mellan
frontstolpe och hörnstolpe skall i
normala fall alltid uppnås en bredd på
dörrhålet om 1,2 meter

2.

3.

4.

Montera Boxfront
Steg 2 - börja med första fronten mot en yttervägg.
1. Placera planken stående i bottenprofilen, lyft på frontgaller, se steg 3, bild 1-4 (stolpe
mot vägg ingår ej). Bulta fast väggfästen med galler. Bulta ej fast golvfästen
(2st)förrän du monterat på dörren. Justera dörren så den löper fritt, vilket du gör sist i
monteringen, steg 4.
2. Pressa samman plankfyllningen. Montera fast frontstolpen med galler fronten samt
dörröppningens överliggande balk.
3. Placera ut hörnstolpen, om du inte har befintliga stolpar att montera fronten mot. Har du
stolpar fäst överliggare mot stolpe.

1.
3.

2.

Hörnstolpe
50x50x2200
Här skall
mellanväg &
front kopplas
samman.

Frontstolpe
50x50x2140 med
bygel upptill, för
överliggande balk

Montera Mellanvägg
Steg 3 – mellanvägg monteras direkt mot yttervägg.
1.

1.

Börja från ytterväggen att placera planken
stående i bottenprofilen, ev. med en skruv i
varje plankas bottenkant, eller ett
armeringsjärn för att få ett dränerings hål
under planken. Pressa samman och håll
ev. ihop planken med spännband.

2.

Bulta fast väggfästen, 2 st, mot väggen där
gallrets över och underprofil ska fästas (på
bilden, extra långt väggfäste för stolpe mot
yttervägg, (väggstolpe ingår ej i

standardbox. Stolpen behövs inte om
ytterväggen är intakt)
3-4.

2.

Lyft på mellanväggsgaller. Skruva fast
väggfästen med gallerprofilen. Slå ner
gallret över planken. Kontrollera att väggen
står i lod samt hamnar rätt i förhållande till
frontsektionen. Fäst golvfästena med
expander.

Stolpen behövs inte om ytterväggen är
intakt
4.

3.

Montera Skjutdörr
Steg 4 – montera och justera dörren så den löper smidigt.
1.

1.

2.
3.

2-3.

Montera kassetten mot sidostolpar. Placera
planken i dörren och
sätt fast bottenprofil. Om du har befintlig stolpe
bulta ej fast dörrstyrning mot stolpe förrän du
har justerat dörren.
Häng på dörren med bulten i dörrens överkant
i de 2 åkvagnarna.
Justera dörrens höjd med bulten i ramens
överkant, ca 25-30 mm dörrspringa i underkant.
Dra åt muttrarna i överkanten.

4.

Montera 2 st dörrstopp i
ytterkant av hängskenan.

När dörren löper fritt och smidigt bulta fast
golvfästen till fronten samt dörrstyrning.
Avsluta med att skruva fast dörrlåset i övre
hörnet av frontens plankfyllnad, mot
dörren.

Lycka till med din montering
av City-Boxen!

Olika standardbyglar och fästen
Vägg/golvfäste
40 mm plast, 50mm trä

Stolpkoppling front –
mellanvägg

Klämbygel frontstolpefrontvägg

Stolpkoppling frontmellanvägg-front.

Dörrstyrning golv

Skarvbygel, förlängd
vägg

Dörrstyrning där dörrar möts,
höger-vänsterfront.

Envägs bygel till front stolpe
-mellanvägg

