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Monteringsanvisning – Tillgängliga Multibordet Exklusiv
Kontrollera din leverans
A: 3 st. Benpar.
B: 1 st. Bordsskiva.
C: 2 st. sitsar
D: 2 st. Sittbänkar (lika långa).
E: Sträva
F: 2 st. Ryggstöd
G: 2 st. Armstöd
H: 2 st. Grepphandtag.












9 st. 4,8x75 trallskruv för fastsättning av bordsskivan i de 3 st. benparen.
12 st. 4,8x75 trallskruv till fastsättning av 2 st. sittsar.
12 st. 4,8x75 trallskruv till fastsättning av 2 st. sittbänkar.
6 st. 4,8x75 trallskruv till horisontellsträva.
12 st. vagnsbultar 6x60 till ryggstöden.
12 st. brickor och 12 st. låsmuttrar till ryggstöden.
2 st. skruv 8x60 samt 4 st. skruv 8x50 till armstöden.
6 st. brickor och 6 st. låsmuttrar till armstöden.
8 st. skruv 5x50 till grepphandtagen.
8 st. brickor och 8 st. låsmuttrar till grepphandtagen.

Beroende på gjord beställning så har du också
väderplattor för respektive ben. Börja med att
montera dessa först med två st. skruv i vardera
platta och ben (förborrade hål i plattan).
Väderplatta.

OBS! Montera det Tillgängliga bordet på ett horisontellt underlag! För bilder på det
färdigmonterade bordet, se sista sidan.

Tillgänglighet för ALLA!
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1. Definition av höger och vänster samt numrering av benparen.
För att göra det lättare att följa monteringsanvisningen har vi valt att definiera höger
respektive vänster sida. På samma sätt har vi också numrerat de tre benparen. Vi
rekommenderar att du följer denna anvisning för att inte riskera att montera fel.

Vänster sida: Bordet har ett överhäng på 59 cm.
Höger sida: Motsatt sida och där vi börjar att montera.
Benpar 1 är monterat till vänster om bordsskivans regel.
Benpar 2 är monterad till vänster om bordsskivans regel.
Benpar 3 är monterad till vänster om bordsskivans regel.
1. Placering av bordsskiva (B) uppe på de tre benparen (A)
Placera ut de tre benparen och lägg bordsskivan (B) uppe på de tre benparen.
Justera bordsskivans knaprar (små reglar på bordsskivans underkant) så att de ligger tätt mot
respektive benpar. Här skall du sedan fästa med skruv fast innan du gör det ska du centrera
bordsskivan.

Placera ut benparen.

Placera bordsskivan
uppe på benparen.

På bordsskivans högerkant har du ett mindre överhäng och på bordsskivans vänsterkant har du
ett större överhäng på 59 cm.

Tillgänglighet för ALLA!
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2. Montering av benparen (A) på bordsskivan (B)
Börja med benpar 1 för fastsättning av bordets högra sida (mindre överhäng). Innan du fäster
med skruv ska du centrera bordsskivan. Fäst därefter bordsskivan i benpar 1 med 3 st.
trallskruv. Notera att bordsskivans högra regel (knaper) skall hamna på utsidan av benparet.

Centrering av bordet. Ca
14-16 mm på vardera sida.

Kontroller mått, 19 cm.

Montera med 3 st. trallskruv i
bordets knaper och benpar.

Montera därefter benparet i mitten, benpar 2. Placera benpar 2 så att bordsskivans knaper
kommer till höger om benparet. Centrera även här med samma antal millimeter på vardera
sida om bordet, ca 14-16 mm. Fäst därefter bordsskivan med 3 st. trallskruv.

Centrering av bordet. Ca
14-16 mm på vardera sida.

Montera med 3 st. trallskruv i
bordets knaper och benpar.

Kontrollera och kolla
avståndsmått ca 110 cm.

Slutligen monterar du benpar 3 på bordets vänstra sida. På denna sida har bordet ett överhäng
på 59 cm. Bordsskivans knaper där du sedan fäster med trallskruv skall ligga till höger om
benpar 3. Centrera först bordsskivan på liknande sätt som innan du slutligen monterar
bordsskivan i benparet med 3 st. trallskruv.

Centreringar. 14-16 mm på vardera
sida av bordet.

Fäst därefter med 3 st. skruv.

Tillgänglighet för ALLA!
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3. Montering av mindre sitsar (B)
Placera ut de två sitsarna på benpar 1. Fäst därefter varje sits med 3 st. trallskruv vardera sida
om benparets bärlina.

Placera ut de mindre sitsarna.

Fäst varje sits med 3 st. trallskruv vardera sida.

4. Montering av ryggstöd
Vi montera ryggstöden först innan vi monterar sittbänkarna i benparen. Detta gör det enklare
att arbeta och att justera ryggstöden varför vi rekommenderar er att också följa detta
arbetssätt.
Observera! Vi monterar ryggstödet och vänder därmed sittbänken upp och ner.
Kontrollera mot ritningsbilden så att du får ryggstöden rätt när du sedan vänder
tillbaka sittbänken – Markera gärna med ett kryss under sittbänken och kontrollera att
det kommer att bli rätt när du sedan vänder sittbänken rätt!! Se ritningsbild nedan för
designen av ryggstöden – på vilken sida av sittbänken de skall sitta. (För övriga
produkter, Multibordet Super 9+2 samt Multibordet Super 8+3 skiljer detta).

Multibordet Exklusiv

Vänd sittbrädan upp och ner vid montering av ryggstödet och använd exempelvis skruvtving
för att fixera ryggstödets underdel på rätt plats. Du justera ryggstödets placering genom att
avståndet mellan ryggstödets början och sittbänkens innerkant (mot bordet) skall vara 3 cm.

Vänd sittbrädan upp och ner
vid montering av ryggstöden.

Kontroller avstånd 3 cm.
Tillgänglighet för ALLA!
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Kontrollera att du har samma
avstånd på båda sidor.
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Samtidigt skall ytterkanten av sittbrädan vara i linje med ytterkanten av ryggstödet enligt bild
nedan.

Borra därefter med 6,5 mm borr i ryggstödets förborrade hål igenom sittbänken, totalt 6 st. hål
för varje ryggstöd (3 hål vardera sida av respektive ryggstöd).
Fastsätt slutligen ryggstödet i sittbänken med 6 mm vagnsbult.

Borra i ryggstödets förborrade hål.

Fastsätt slutligen ryggstödet med bult,
låsbricka och mutter.

5. Montering av sittbänkar (D)
Placera ut de båda sittbänkarna med ryggstöden fastmonterade på vardera sida om bordet.
Notera överhänget på vänster sida av båda sittbrädorna så att det kommer i linje med bordets
ytterkant.

Placera ut de båda sittbänkarna med ryggstöden som du
nu har monterat i föregående moment.

Tillgänglighet för ALLA!
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Montera därefter sittbrädorna med trallskruv, totalt 6 st. för vardera sittbräda vilket innebär att
du sätter 3 st. skruv i respektive benpar.

Fäst därefter med 3 st. skruv i
vardera knaper och benpar.

Bilden visar en sittbänk utan
ryggstöd som du ju har monterat
men du fäster med skruv enligt
samma princip.

6. Montering av armstöd
Justera armstödet så att du har 1 cm mellan sittbänkens ytterkant och ryggstödet. Märk med
penna i de förborrade hålen på armstödet. Borra därefter i märkning med 6,5 mm borr.
Slutligen fastsätter du armstödet med vagnsbultar, 3 st. i vardera armstöd.

Justera så att du får samma
avstånd uppe och nere, 1 cm.

Märk med penna i de
förborrade hålen.

Borra därefter i märkning för
plats för bult.

7. Fastsättning av grepphandtag
Du kan placera grepphandtagen valfritt där du tycker att dom passar bäst på bordsskivan. Vi
har valt att placera handtagen 5 cm från vänster ytterkant och 2,5 cm från bordsskivans
långsida. Märk med penna i hålen och fastsätt med skruv.

Tillgänglighet för ALLA!
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8. Montering av sträva
Strävan är ett alternativ till att få ytterligare ökad stabilitet i bordet. Strävan fastsätter du med
totalt 6 st. trallskruvar, 2 st. i vardera benpar.

Du har nu monterat färdigt ditt Tillgängliga Multibord Exklusiv!

BILDER PÅ DET FÄRDIGA MULTIBORDET EXKLUSIV

Tillgänglighet för ALLA!
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