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Skruva fast fästregeln i väggen vid "B".
Justera lådfronterna vid behov i höjd- och sidled 
med hjälp av skruvarna vid "C"

Montera handtagen.
OBS! Se omstående sida för instruktioner.
Placera lådorna på skenorna och skjut in dem. 

55
0

150

Det är ca 7 cm 
spelrum i bakkant 
för rördragning.

Solvik
Pall / Underskåp / Högskåp

Installationsmått för el

Tvättstället/bänkskivan monteras på underskåpet 
med en silikonsträng i varje hörn.

Justera ställfötterna under sockeln så att den står 
vågrätt. Kontrollera med vattenpass.

Tag ut lådorna genom att trycka in handtagen "A" som 
sitter under lådan. Drag samtidigt lådan rakt utåt, mot dig.

Skruva fast stommen på sockeln med hjälp av de 
medföljande vinkelbeslagen.

Kontrollera med vattenpass att möbeln står vågrätt. 
Vid behov, justera med ställfötterna. 
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Applicera silikon utvändigt längs sidorna och i bakkant.
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GOLV

Mått för avloppshål i vägg

För avloppshål i golv

GOLV

GOLV

= El ut från vägg. 
230 V uttag i låda, 
monteras i zon 3.
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Avsyningsprotokoll skåp

Insidor1.

Ytor, färg2.

Färganpassning3.

Funktion lådor och luckor4.

Lådor, funktion5.

Upphängningsskena6.

Upphängningsbeslag, ev. kåpor7.

Vattenlås8.

Monteringsanvisning9.

Täckbrickor10.

Dämpare11.

Totalintryck12.

Denna produkt är slutmonterad och avsynad av

 _______________________________________

Borrinstruktion
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Markera hålen på mallen med tanke på handtag och placering 
du valt.

Stick hål med en syl eller dylikt genom borrmallen.

Borra med ett 5 mm borr. Håll en träbit som mothåll på 
insidan för att undvika fläkning.

Montera handtaget med medföljande skruv.

Kvalitetskrav keramiska tvättställ
Finish
Den synliga ytan (ovansidan och kanter)

Den synliga ytan skall vid normal installation och användning upplevas vara fri från •
orenheter typ porer, prickar* och fläckar.
Så kallade nålstick kan förekomma, men skall då vara spridda och inte så stora att de •
kan samla smuts.
Färgen skall upplevas vara den samma över hela ytan, men kan vid radier avvika något.•
Ytan skall vara fri från sprickor och deformationer (typ valkar).•

Undersidan
Undersidan skall vara glaserad, men vissa partier är utan glasyr på grund av •
produktionstekniska orsaker.
Ytkraven är lägre, på så sätt att glasyrskitktet är tunnare vilket ger en annan nyans •
änovansidan. Porer, prickar, nålstick med mera kan förekomma liksom valkar (dessa 
får dock inte störa funktionen/installationen av tvättstället.
Små yutsprickor kan finnas (maxlängd 40 mm). Dessa får inte vara vassa (skärskador) •
samt får inte förekomma runt avloppsstosen.

* Enstaka (1-2 st) prickar med diameter < 0,3 mm kan förekomma.

Måttoleranser
Planhet mot möbel

Om spelet vid något hörn överstiger 3 mm placeras en tolk med tjocklek 3 mm mellan •
tvättställ och möbel. Tvättstället pressas mot tolken. I det diagonalt motsatta hörnet 
får då inte spelet mellan tvättställ och möbel överstiga 3 mm.
Med andra ord så är initialt ett spel mellan tvättställ och möbel på ca 6 mm godkänt •
under förutsättning att det går att väga av mot det diagonalt motsatta hörnet.
OBS! Detta förutsätter givetvis att möbeln är plan och att vinkelavvikelsen är inom •
gällande toleranser.

Spel bakkant/vägg

Spelet mellan vägg och bakkant tvättställ skall inte överstiga 2,5 mm.•
OBS! Detta förutsätter att väggpartiet där tvättstället ansluter är plant.•

Längd och breddmått

I katalog uppgivet längdmått (tex 675 mm) får inte underskridas. (Längdmåttet mäts •
vid anläggningsytan mot möbeln).
Beroende på längd kan övermåttet maximalt variera mellan 0,6-0,7 % av uppgivet •
längdmått.
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