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Endast beslag medföljer denna förpackning. Införskaffa rätt skruv för materialet i väggen
och montera beslaget. Denna upphängning klarar en totalvikt på 100 kg, inkl skåpet.

Edsbyverken kan inte göras ansvarig för montaget i väggen om eventuell skada uppstår.

Only fittings are included in this pack. Use a screw made for the material of the wall and
assemble the fitting. This suspension is made for a total weight of 100 kg, incl the shelf.
Edsbyverken can’t be responsible for the assembly on the wall if any damage comes up.



1. A Mät detta mått så att beslagen hamnar strax
innanför sidorna.

B Montera plast/gummi buffert i sidornas nedre del
(baksida).

2. Montera beslagen på lämpligt ställe, exempelvis i reglar.
Observera att väggbeslagen bör monteras så nära
skåpsidorna som möjligt. Se bild 1. Mät och se till att
beslagen hamnar på samma höjd.

3. Häng upp skåpet på beslagen. Se till att skåpet hakar i
enligt bild 3:a och 3:b. Om f ler skåp skall hängas upp i
rad gå tillbaka till bild 1 och fortsätt.
O Ta hänsyn till skåpet som redan är monterat så att
beslagen monteras på rätt avstånd/höjd etc.

BS!

Edsbyverken can’t be responsible for the assembly on
the wall if any damage comes up.
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Plast/gummi buffert
Plastic/rubber buffer

2 st/2 ea. 2 st/2 ea.

Mät så att beslagen hamnar på samma höjd.
Measure so that the fittings will get the same height.

English

1. A Measure this dimension to get the fittings close to
the sides.

B Assemble the plastic/rubber buffer in the lower
part of the sides (back).

2. Assemble the fittings on suitable place, for example on
bolts. Notice that the fittings for the wall should be
assembled as close as possible to the sides. See picture 1.
Measure to make sure that the fittings get the same
height.

3. Suspend the cabinet on the fittings. Be sure that the
cabinet suspends according to pictures 3:a and 3:b. If
you are going to suspend more cabinets, start at picture
1 and continue.

Be sure that the fittings are assembled at the same
distance/height etc. as the first cabinet.
NB!

Edsbyverken kan inte göras ansvarig för montaget i
väggen om eventuell skada uppstår.
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Outside adjustment. Turn the
adjusting screw A for outside
adjustment (side to side).

B

Depth adjustment.
Undo the screw B for
adjustment of the depth.

C

Height adjustment.
Undo the screws C
for vertical adjustment.

A

Utanpå liggande justering. Vrid
på justerings skruv A för utanpå
liggande justering (sida till sida).

B

Justering av djupet.
Lossa på skruv B för in och
ut justering.

C

Höjd justering.
Lossa på höjd justerings
skruvarna C för vertikal
justering.
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