MONTERINGSANVISNING
för uppsättning av väggfast skötbord
Utrymmesbehov:

Disponibel vägglängd skall minst motsvara skötbordets längd plus utrymme för medhjälpare vid bordets gavel/gavlar. Vid utfällt skötbord
(65 cm) rekommenderas golvytan vara så tilltagen att vårdar/en/na fritt
kan röra sig framför bordet. Beakta även plats för rullstol eller annat hjälp
medel i bordets närhet.

Val av monteringssätt:

Beroende på väggens konstruktion används monteringssätt enligt tabellen.

Väggkonstruktion

Bakomliggande reglar som
passar för montage

Bakomliggande reglar finns men
passar ej för benens delning
(vanligaste fallet)

Trä

Träskruv i reglar

Träskruv i vägg

Träfiber-/spånskiva

Träskruv i reglar

Gipsskiva enkel, 13 mm

Träskruv i reglar

Träskruv i två horisontella
avbärare som skruvats i minst
två bakomliggande reglar

Gipsskiva dubbel, 2x13 mm

Träskruv i reglar

Utkragande gipsskruv får användas

Betong/betonghålsten

Expanderbult

Lättbetong/gasbetong

Expanderbult. Genomgående skruv i tunn vägg.

Oberoende av väggtyp skall de övre infästningsskruvarna tåla en horisontell
dragbelastning om minst 1500 N (150 kp).

Montering:
Finns rör eller slangar där bordet avses att monteras måste distanser användas för att ge
erforderlig frigång.
Fixera benen några centimeter över golvet för hinderfri golvrengöring. Skruva fast profilerna
enligt tabell ovan. Kontrollera att infästningsskruvarna sitter säkert.
Fäll bordet ut och in några gånger för att bli förvissad om att inga hinder finns eller att benen
skrapar mot väggskenorna.
Utfällning:
Drag bordets yttre långsida rakt ut från väggen så
långt att duken blir något spänd. Var uppmärksam så
att låshakarna faller i läge så att båda benen låses i
utfällt läge.
Infällning efter avslutad användning:
Lyft upp handtaget mitt under bordets yttre långsida
så att låshakarna släpper och för sakta in långsidan
mot väggen. Släpp handtaget när duken slackar.
Fortsätt infällningen mot väggen till dess att bordet
självt stannar i sitt infällda läge.
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