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Monteringsanvisningar 

 Atella Badrumsmöbler 

Högskåp, Spegelskåp, Underskåp och tvättställ. 

Djupjustering 
max 25mm 

 
Höjdjustering  

+/- 8mm 
 
 

Rengöring. 
   Badrumsmöbelerna har ytor som är lätta att rengöra. Använd varmt vatten med ett milt  
   rengöringsmedel och en mjuk trasa. Använd inte skurmedel, Scotch-Brite, stålull eller   
   liknande eftersom det kan skada ytan. 

OBS. 
  OBS! Alla skåp levereras fullt utrustade från tillverkaren. Töm skåpen på alla lösa delar  
  (hyllor, skruvar, etc.) innan montering. Väggfästen levereras med plastpluggar och skruvar. 

1. Underskåp, Spegelskåp och högskåp levereras med justerbar upphängning. Ta mått på 
dessa och markera på väggen vid önskad höjd och plats.  

 Måttsättningen för tvättställshöjden är normalt 800-850 mm ovanför golv. 
 
 Märk upp höjd och bredd för fästen och borra ett hål i väggen. Se också s. 3-5 för  
 måttritningar. OBS! Höjdjustering max +/- 8mm. 

2.  Lyft upp skåpen på väggfästena. Små justeringar kan göras med justeringsskruvarna på fästet. 
 

3.  Montera  tvättställsblandare på tvättstället. Montera tvättstället på underskåpet med lämpligt 
 tätningsmedel, t ex vit/transperant silikon eller liknande. Tätningsmedel ingår ej. 

4. Dörren till högskåpet monteras valfritt på höger eller vänster sida.  
 Hålen för gångjärnen är förborrade. Ta bort gummikåporna som täcker hålen.   
  
 Sätt i plastpluggar i hålen. Skruva sen gångjärnen och dörren på plats.  

Justering: Spegelskåp  

Djupjustering 
max 25mm 

Höjdjustering  
+/- 8mm 

Justering: Högskåp, ock Underskåp  
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Justering och av/på montering av lådor. 

Det finns i princip inget behov att göra ändringar på lådor eftersom som detta görs från 
tillverkaren. Skulle det visa sig att det fortfarande behövs justering, följ riktlinjerna. 
 

1. Vertikal och horisontell justering  

Sätt fast skruven efter justerad höjd. 

Justera till rätt höjd 

Lossa och ta av den sammanhängande delen. 

ST3.9*16 Skruv 

Frontkonsol 
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Skruva på plastskruven för att justera panelen och ta loss  

frontkonsolen 

 

Sidpanel 

3. Installation av lådor:  

.  

 

2. Demontering av lådor:  

Dra ut lådan och lyft den försiktigt rakt upp 
från glidskenorna. 

 

Dra ut lådan för att komma åt justeringsskruven. 

Dra ut glidskenorna, placera lådan ovanpå 
och skjut in i underskåpet 
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Alterna Atella 60cm  

Måttsättningen på tvättställshöjden är normalt 800-850 mm ovanför golv 

Angivna mått: Väggfäste ytterkant 
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Alterna Atella 90cm  

Måttsättningen på tvättställshöjden är normalt 850 mm ovanför golv 

Angivna mått: Väggfäste ytterkant 
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Alterna Atella 120cm  

Måttsättningen på tvättställshöjden är normalt 850 mm ovanför golv 

Angivna mått: Väggfäste ytterkant 
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