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- MONTERINGSANVISNING –

TRIOFIX – Röravsättningsfixtur 

Anpassad för branschregler Säker Vatteninstallation 

För dold rörläggning av Prisolrör 12 och 15 mm till blandarfäste 

Passar för inbyggnad i stenvägg samt plåt- och träreglad vägg 

Till blandarfäste 160 c/c för 12 Prisolrör Rsk nr: 8128970  alt.  8531913 Trio nr: 971162  alt.  971262 

Till blandarfäste 160 c/c för 15 Prisolrör Rsk nr: 8128971  alt.  8531914 Trio nr: 971165  alt.  971265 

Till blandarfäste 150 c/c för 12 Prisolrör Rsk nr: 8128968  alt.  8531911 Trio nr: 971152  alt.  971252 

Till blandarfäste 150 c/c för 15 Prisolrör Rsk nr: 8128969  alt.  8531912 Trio nr: 971155  alt.  971255 

Röravsättning i reglad vägg Fig. A 

Montera en stående regel centrerat med blandarfästets placering på färdig vägg. Montera kortlingar av trä på vardera sidan av den 

stående regeln centrerat med blandarfästets placering i höjd från färdigt golv. Dra fram och bocka ut rören. För in respektive 

rörände i rörfixturens fixeringshål. Justera i våg och skruva eller spika fast fixturen via montagehålen centrerat mot den vertikala 

regeln och kortlingarna. Var noggrann så att rören fixeras vinkelrätt mot väggen och att inget skruvas i de två avlånga 

montagehålen B, vilka är avsedda för slutlig montering av blandarfästet. 

Rörfixering 

Justera och håll kvar respektive rörände och kläm ihop slitsen med hjälp av en tång så att röret fixeras för att motverka rörelse i 

djupled. Rörens ände skall sticka ut ca: 100 mm från färdig vägg. 
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- MONTERINGSANVISNING –

TRIOFIX – Röravsättningsfixtur 

Anpassad för branschregler för Säker Vatteninstallation 

För dold rörläggning av Prisolrör 12 och 15 mm till blandarfäste 

Passar för inbyggnad i stenvägg samt plåt- och träreglad vägg 

Röravsättning i upphuggen stenvägg Fig. B 

Borra hål i väggen för valda montagehål i fixturen och plugga. Dra fram rören och bocka ut rörändarna. Trä fixturen på rören och 

montera fixturen med hjälp av skruv eller spik. Tryck och håll kvar rörböjarna mot bakomliggande väggyta. Lås fast rören via 

slitsarna. Sätt eventuellt distanser (rörstumpar) mellan fixturen och väggen. Därefter lagas väggen med puts eller lagningsbruk så 

att eventuella hålrum mellan väggen och fixturen fylls ut. Putsa därefter färdigt väggytan. 

Röravsättning i reglad vägg för enkelt blandarfäste Fig. C 

Dra fram och bocka ut rören. Använd traditionell kortling av trä och borra hål för rören. Trä rören på kortlingen och montera 

densamma. Montera därefter fixturen och lås fast rören enligt beskrivning ovan. Se fig. A 

Denna kortlingsmetod är speciellt anpassad för enkelt blandarfäste dold rördragning 150-160 c/c men passar givetvis även för alla 

andra blandarfästen dold rördragning 150-160 c/c. 


