


2

Tarkista mukana tulleesta piirustuksesta 
rungon kokoonpano. Kuvaan on merkitty 
mittaviivat pääty- ja välisivujen korkeusta 
(2200 ja 2114), rungon ulko- ja sisärun-
gon syvyydestä (600 ja 500), rungon 
ulko- ja sisämitasta (2400 ja 2364), sekä 
hyllyjen pituuksista (786, 1091 ja 486).
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Materiaali: Laatikko & Kori - HAM Hopeanharmaa, Laatikko & Kori - VAM Valkea,
Melamiinivärit - VAM Valkea
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Lattian korkeimmassa kohdassa sokkelijalka sääde-
tään “nollaan”, ja muita säädetään ylemmäs niin että 
levy on suorassa. Säätäminen 6 mm kuusiokoloavai-
mella.

Sokkelin asennus
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Päädyn heloitus
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Jos tulee kattolevy

Kiinnitys kattoon

Kat
to

Jos tulee sokkelipohja

Jos tulee pohjalevy tai ei pohjaa 
ollenkaan käytä kulmarautoja 
tarpeen mukaan

HUOM ! 
ALÄ KIINNITÄ KULMARAUTOJA HYLLYNK-

ANNAKEREIKIEN KOHDALLE

Kulmaraudat seinäkiinnitykseenKiinnitä hyllyjen kannakkeet, tarkista niiden 
määrä ja paikka asennuspiirroksesta.
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Päätyjen asennus:
Aseta pääty oikealle kohdalle 
ja tarkista pystysuoruus vatu-
passilla. Kiinnitä seinä/lattia/
kattomateriaalin vaatimalla 
kiinnitystavalla.

Välisivujen asennus:
Asenna hylly paikoilleen, näin 
saat välin oikean kokoiseksi. 
Jatka muiden välisivujen ja 
päädyn kanssa edellä kerro-
tulla tavalla. Kiinnitä lopuksi 
seinään materiaalin vaatimalla 
tavalla. Asenna loput hyllyt 
asennuskuvan mukaan.

Välisivujen heloitus

Sivujen asennus

Päädyn asennus sokkeliin.
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X = 54 mm sokkelipohja
X = 104 mm pohjalevy
X = 122 mm ei pohjaa

Tarpeen mukaan

HUOM ! 
ALÄ KIINNITÄ KULMARAUTOJA HYLLYN-

KANNAKEREIKIEN KOHDALLE

Kulmaraudat seinäkiinnitykseen
tarvittaessa

Jos tulee sokkelipohja tai pohjalevy 

Jos  ei pohjaa, käytä tarpeen mukaan 

7,5 min.



5

Kiinnitä kasaushelat paikoilleen. Nosta katto paikoilleen ja 
kohdista helat päätyissä oleviin helaruuveihin. 
Kiristä hela. (tasakärkinen ruuvimeisseli tai 4 mm kuusioko-
loavain).
Kiinnitä välisivut tarvittaessa kattoon kulmaraudoilla. Menet-
tele samoin pohjan kanssa.

Katon kiinnitys

Katon jatkoliitos

Liitos välisivun kohdalle

Hyllyjen asennus
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Tarkista asennuspiirroksesta mitä heloituksia ja mekanis-
meja ryhmään tulee.
Kiinnitä loput hyllyt paikoilleen.
Kiinnitä vaatetangot. Tanko 8mm lyhyempi kuin kaapin 
sisäleveys. 
Asenna korit ja laatikot paikoilleen. 
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Varustelu

Korin asennus

4 x 8 mm

Kiinnitä runkokiskot 5 mm reikiin sivuissa systeemiruuveilla. Paikka ja 
määrä asennuspiirroksesta. 

Vaatetangon asennus

Mittaa vaatetangon paikka. Ruuvaa 
kannake sivuun. Asenna ovaaliputki 
paikoilleen.

x 2
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Metabox-laatikon kasaus ja asennus

Kiinnitä runkokiskot 5 mm reikiin sivuis-
sa systeemiruuveilla. Paikka ja määrä 
asennuspiirroksesta. 
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Metabox-BLUMOTION asennus
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