Monteringsanvisning for ben på Kistefos – serien
For å forenkle transport og innbæring, sendes bena med løst. Gjelder både stoler, paller og sofaer.
Med i leveransen finner du noen små og noen store ben. De store bena skal sitte foran både på
stolene og på sofaene. Pallen/fotskammel, er det eneste produktet som kun skal ha store ben. Bena
trenger ikke og festes veldig hardt, det holder å skru de til med håndmakt. Stopp skruingen på de
store fram bena når det begynner «å gå tungt» og den rette delen av benet befinner seg ut mot
hjørnet/rommet.
De små bena skal sitte bak, stopp skruingen når de begynner «å gå tungt» og i en slik posisjon at de
skrår bakover, se bildene nedenfor.…..

Monteringsanvisning Kistefos hjørnesofa
Hjørnesofa leveres med følgende deler:
3 stk store ben - foran
4 stk små ben - bak
1 stk kortere ben – skal festes bak på hj. seksj. (dette er ca 1 cm lavere enn de andre små – eller likt)
4 stk koblingsbolter
4 stk vinge mutter
8 stk skiver
Det kan være greit å være 2 stk når dere skal montere hjørnesofaen.
Legg først til side alle løse puter, skru så på alle bena, dra kun til med håndmakt. Stopp skruingen
når de begynner «å gå tungt». De store fram bena har et rett hjørne, det skal stå vinkelrett ut mot
rommet/hjørnet. Bak bena stopper man å skru når de «begynner å gå tungt» i en posisjon hvor de
skrår bakover. Fest delene sammen ved hjelp av koblingsbolter, skiver og vinge muttere. Du finner
ferdige hull hvor disse skal tres inn under sofaen. Et hull i fremkant og et i bakkant på rammeverket.
Pass på at sofadelene flukter i bakkant før du strammer vinge mutrene. Legg i sofaputene til slutt.
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