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VARNING!
VID MONTERING: Skruva ALLTID fast skåpet i väggen med fästvinklarna på taket av 
sängskåpet innan madrassen monteras.

VID ANVÄNDNING: Sängskåpet måste alltid vara FASTSATT i väggen med 
fästvinklarna på taket av skåpet.

VID DEMONTERING: Skruva EJ bort fästvinklarna innan madrassen demonterats.

VID FLYTTNING I SAMMA RUM: Öppna aldrig sängskåpet då det inte är fastsatt i väggen. 
Lämna aldrig sängskåpet utan uppsikt om det inte är fastsatt i väggen. 

Om man öppnar ett sängskåp som inte är fastsatt i väggen så välter det. Ett sängskåp  
kan väga flera hundra kilo. Allvarliga olyckor kan inträffa om skåpet välter.

Vinkeljärnen som håller skåpet på plats mot väggen skall fästas i väggen med en skruv, 
expanderskruv eller annat för väggen väl anpassat fäste. Varje fäste skall tåla en utdragskraft 
av minst 70 kg. 
På 105 skåp och bredare används tre vinkeljärn, på smalare skåp används två vinkeljärn.

Vid demontering lossa delarna i följande ordning:
1. Socklar
2. Krön och dekor
3. Front
4. Madrassen (använd beslagsspärren)
5. Innerdekor
6. Nedre väggfäste
7. Takfäste i vägg
8. Skåpboxen

Vid montering omvänd ordning.

Monteringsanvisning för stående sängskåp från SovComfort
VERKTYG: Inga verktyg medföljer. Bland annat krävs borrmaskin, borrar, skruvmejslar/ 
skruvdragare och måttband eller tumstock.
MADRASS (er): Använd en resårmadrass med rätt storlek. För två madrasser krävs en 
beslagssats för dubbelmontage.
UPPACKNING: Hantera sängskåpets delar försiktigt vid uppackning och montering. Hörnor och 
lackade ytor är väldigt känsliga för stötar. Obehandlade kanter på laminatskivor (Campus) är 
ytterst känsliga, var försiktig!
VIKTIGT: Undvik problem genom att följa angiven ordning vid monteringen. 
Lycka till! 
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Se till att inte montera träpluggar i sargsprinthålen.

Träpluggar
Träpluggar, även kallade centrumtappar, används för att fixera delarna vid varandra. Följ noga instruktionerna i 
vilken del du skall montera pluggarna. Annars finns risk att pluggarna pressar sönder ytskiktet på möbeln. Om inget 
annat anges skall träplugg 8x40 mm användas.

Steg 1, påse 1: Montering av skåpstommen.
Montera ställbara fötter (beslag i påse 2). Klistra dit en filtrondell under varje fot. En fot skall 
monteras på vardera gaveln och en fot på vardera rygghalvan. Tryck in ställfoten från 
undersidan och skruva fast med två skruvar (3,5x16 mm).

Placera ryggarna mot väggen där skåpet skall stå, sidan med sargsprinthålen in mot väggen. 
Vänd ryggskivorna rätt så att hålen för sargsprintarna hamnar ut mot kanterna. Pilarna på 
ryggarnas baksida skall peka uppåt. Om ryggen är delad så sätt dit erforderliga träplugg mellan 
ryggstyckena och pressa ihop ryggen. Sätt dit träpluggarna på vardera sidan av ryggen. Obs om 
du har ett sängskåp med tjocka gavlar i granitmodellen (dubbla gavlar) skall du använda 60 mm 
långa pluggar mellan rygg och gavlar annars standardlängd 40 mm långa. 

Botten skall monteras med sargsprinthålen uppåt, dvs synliga inifrån skåpet. Tryck fast sex stycken självhäftande 
möbeltassarna jämt fördelade på bottenplattans undersida. Sätt i alla träplugg i botten och tryck den sedan på plats 
mot ryggen. Ta nu den vänstra sidogaveln och fäst denna på pluggarna som monterats på botten och ryggen. 
Skruva fast botten med gaveln, använd sargsprint och sargsprintskruv. Skruva även fast de två nedre skruvarna mot 
ryggen, lämna de två övre skruvarna. Montera träplugg i toppen. På toppen skall hålen för sargsprintarna vändas 
uppåt mot taket. Foga nu in toppen mellan den uppsatta gaveln och ryggen. Den övre delen av gaveln är inte 
fastskruvad i ryggen så det går att tvinga in toppen genom att böja gaveln lite åt sidan. Skruva fast toppen i gaveln. 

Om skåpet skall ha belysning skall säkerhetsbrytaren monteras på den högra gaveln, använd försänkt träskruv 
(3x25 mm). Tryck in kabeln i spåret. Se till att kabeln trycks in i botten på spåret så den inte kläms mellan gaveln 
och ryggen. När du sedan monterar gaveln låter du kabelhärvan ligga på golvet på baksidan av skåpet.

Tryck högergaveln på plats så att stommen blir komplett. Skruva dit resterande sargsprintskruvar, dra fast ordentligt. 

Skruva fast snäpplåset för fronten i de skruvmarkeringar som finns på gavelns insida. Placeringen är nära 
framkanten och 1600 till 1750 mm upp från botten. Använd träskruv (4,5x19 mm). Montera snäpplåset på både 
vänster och höger gavel.

För frontsockeln används ett monteringsbeslag i vit plast. Montera gaveldelen av beslaget i hålen längst ner på 
insidan av gaveln. Använd träskruv (3,5x25 mm från påse 1b) med kullrig skalle och taggbricka (4,5x8 mm).

Dra nu färdigt elen om du skall ha lampor i skåpet. Elsystemet är sammankopplat vid leveransen för att du skall se 
hur det skall vara. Du kommer att behöva koppla loss vissa delar före monteringen. Borra igenom hålen i ryggen för 
läslampor och/ eller strömbrytare för halogenbelysning enligt nedan. Men se upp, alla hål skall inte borras. Måtta 
med de komponenter som skall monteras innan du borrar. 

På läslamporna sitter strömbrytaren och anslutningssladden på samma sida. Bestäm om du vill ha strömbrytarna 
mot skåpets mitt eller ut mot sidorna. Du skall borra igenom hålet för anslutningssladden på den sida du skall 
använda. Hålen för läslamporna är markerade på  ryggarnas baksida. Hålen för läslamporna är på 1169 mm från 
golvet. Borra igenom hålen för fästskruvarna med en 2 mm borr från baksidan. Borra igenom hålen för 
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anslutningssladden med en 5 mm borr från baksidan. Borra därefter igenom hålen för anslutningssladden med en 
10 mm borr från skåpets insida. Montera läslamporna. 

Borra igenom hålet för strömbrytaren för takbelysning. Den kan placeras på höger eller vänster sida. Hål finns 
förberedda på ryggens baksida 1120 mm från golvet på båda sidor. Borra igenom hålet för anslutningssladden med 
en 2 mm borr från baksidan. Borra därefter igenom hålet med en 6 mm borr från skåpets insida. Skruva fast 
strömbrytaren och anslut sladden på baksidan.

För kepsbelysningen finns ingen förberedd placering av strömbrytaren. Strömbrytaren kan monteras på insidan av 
skåpet på samma sätt som strömbrytaren för takbelysningen. Nackdelen med det är att man inte kommer åt att 
tända och släcka utan att öppna sängskåpet. Alternativa placeringar är längst bak på gavelns utsida eller ovanpå 
skåpet. Dra alla kablar men vänta med montering av keps och lampor till steg 10

Montera säkerhetsbrytaren samt dra alla kablar till kopplingsdosan och transformatorn. Kopplingsdosan och 
transformatorn skall skruvas fast på taket av sängskåpet (har du överskåp, läs under ”Extra utbyggnader: Överskåp” 
på sidan 9). Prova att belysning och säkerhetsbrytare fungerar.

Skruvar till läslampor (3,5x16 mm), till kopplingsdosa (3,5x16 mm), till transformator (3,5x16 mm), till strömbrytare 
för takbelysning och för kepsbelysning (3x35 mm) och till säkerhetsbrytare (3x20 mm) i påse 1b.

Endast om du beställt ställbart ryggstöd (extra utrustning), påse 3c.

Borra igenom hålen för det ställbara ryggstödet om du har beställt ett sådant. Det finns 
borrmarkeringar på ryggarnas baksida. Det är de 8 små hålen som är närmast golvet som skall 
användas. Borra igenom ryggen med en 3 mm borr. Se till att borra vinkelrätt, rakt igenom ryggen. 

Endast om du beställt avlastningshylla (extra utrustning), påse 1c.

Montera träpluggarna och tryck fast hyllan från framsidan. Skruva i skruvarna (kopplingsskruv 6x50) 
från baksidan av skåpet.

Endast för granit modellen (som har dubbla gavlar), påse 1d.

På en sängskåpsgavel måste vagnsbulten till sängbeslagen monteras innan den yttre gaveln 
monteras på en sängskåpsgavel. Montera därför sängbeslagen enligt beskrivningen i punkt 3.
  
Innan yttergaveln på en garderobsgavel monteras måste alla fasta hyllor monteras i garderoben.

Sätt dit träpluggarna i framkanten på de inre gavlarna som är monterade i skåp-boxen. Om det är en 
garderobsgavel, montera korta pluggar (8x30) i plugghålen på bakre delen av den inre gaveln. Om det 
är en sänskåpsgavel skall pluggarna från monteringen av ryggen redan sticka ut på sidan av den inre 
gaveln. 
Tryck dit yttergaveln på träpluggen på den inre gavelns framsida. När framkanten tryckts på plats skall 
den bakre delen av den yttre gaveln pressas på plats mot pluggarna på den inre gavelns bakkant. 
OBS slå inte på yttergavlarna med tillhyggen, använd endast händerna. Skruva fast yttergavlarna från 
skåpets insida. Det finns ett skruvhål i den inre gaveln ca 200 mm från botten, använd skruv M6x30.

Endast om du beställt klaffhylla, påse 1f.
Montera klaffhyllan enligt beskrivningen i Appendix 5: Extra utrustning: Klaffhylla på sidan 10.

På ett sängskåp i furu med delad rygg skall en täcklist monteras, se Appendix 1: Täcklist till front och rygg på sid 8.

Om du har beställt garderober, sidoenheter eller några andra utbyggnader (utom överskåp) skall dessa monteras 
nu. Se monteringsanvisning för respektive del (i slutet av denna skrift eller på separat papper).

Ställ skåpet på plats. 

Steg 2, påse 2: Säkra skåpet i väggen.
Montera fästvinklar
Tre vinkeljärn medföljer (för 90 skåpet två stycken) samt skruv för infästning av beslagen i skåpets topp. Varje 
vinkeljärn skall fästas med tre skruv i toppen. Eftersom vi inte känner till vilket väggmaterial ni har där skåpet skall 
stå medföljer inga fästelement för infästning i väggen. Välj fästelement efter väggmaterialet, till exempel plugg och 
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skruv för en betongvägg. Den som monterar bär ansvaret för att infästningen sker på ett korrekt sätt. Varje skruv 
skall tåla en dragbelastning av minst 70 kg.

Lägg vinklarna på toppens bakkant med det längre vinkelbenet mot toppen. Lämna cirka 200 mm utrymme mellan 
de yttre vinkeljärnen och gavlarna på skåpet för att ge plats åt krönlisten/ kepsen. Märk av på väggen och fäst med 
lämpligt fästelement . Skruva först fast alla vinklarna i väggen. Fäst sedan de två yttre vinklarna mot toppen med en 
kullrig träskruv (4,5x20) i varje. OBS vinklarna måste fästas i toppen, INTE i kanten på ryggen.

OBS, de resterande skruvarna till fästvinklarna skall fästas efter skåpfronten monterats och springorna mellan 
gavlarna och fronten justerats. Skåpet får inte tas i bruk innan alla skruvar monterats. 

Justera ställfötterna
Ofta, speciellt i äldre bebyggelse, lutar golvet något in mot rummet. Se till att skåpets gavlar ligger an mot väggen 
när du fäster vinklarna. Om golvet lutar kommer det bli en glipa mellan golvet och undersidan av gavlarnas 
framkant. Justera ner de främre ställfötterna mot golvet så att skåpet inte hänger i fästvinklarna.  

Långa skruv bör också dras genom nedre delen av ryggen och fästas i väggen. Borra hål i ryggen ca 50 mm från 
botten och 50 mm från vardera gaveln. Fäst i väggen med lämpliga fästelement.

Steg 3, påse 3: Sängbeslag och innerdekor/ ryggstöd.
Montera sängbeslagen
Skruva fast sängbeslagen på gavlarnas insida med vagnsbult. I de två inre hålen skall de kortare bultarna (M8x30) 
användas, i det övre yttre hålet skall den mellanlånga bulten (M8x35) användas och i det nedre yttre hålet den 
längsta (M8x40). Sätt in bultarna från utsidan. Slå in vagnsbultens fyrkantiga del helt in så att bultskallens underkant 
ligger an mot gavelsidan. Häng på beslaget på insidan av gaveln. Ingen bricka används till de inre två 
vagnsbultarna. På de främre används excenterbrickor. Brickorna har en sida med en rund utbuktning, den sidan 
skall vändas mot hålet i beslaget. Vrid excenterbrickorna så att den smalaste delen är uppåt, då är beslaget är i sitt 
nedersta läge. Beslagen dras fast med 8 mm låsmuttrar. Dra åt muttrarna ordentligt.

Applicera en dekal med varningstext alldeles ovanför det ena beslaget.

Montera innerdekor alternativt ställbart ryggstöd.
Montering av innerdekor:
Innerdekoren skall monteras på lämplig höjd beroende på sängens tjocklek. En standard resårsäng med 
bäddmadrass är ca 290 mm tjock. Då är en lämplig höjd från skåpets botten till innerdekorens underkant 510 mm. 
Mät tjockleken på din säng och anpassa måttet därefter. Det är inte ett kritiskt mått. Märk ut höjden på ryggen ca 
100 mm från vardera gaveln. Skruva fast de två småvinklarna (18x18) där med skruv (4,5x19). Sätt vinkeln med 
vinkelbenet uppåt. Ställ innerdekoren på vinklarna, centrera den i sidled, och skruva fast den med träskruv (3x35) i 
de förborrade skruvhålen.

Montering av ryggstöd:
Hålen i skåp-boxens rygg skall vara borrade sedan steg 1. Använd träskruv 
(4,5x19) till alla beslag. Montera först gångjärnen på ryggstödet. Gångjärnen 
skall sitta i hålen närmast kanten. Montera sedan stödbeslagen på ryggstödet. 
Det är hålen som är lite längre från kanten som skall användas till stödbeslagen. 
Stödbeslaget består av två delar, den ena glider inuti den andra. Det är den inre 
delen som skall fästas i ryggstödet. Beslaget skall vridas så att skruvhålen i 
vinkeln hamnar mot ryggstödets mitt, se bild 3. Ryggstödet monteras i de hål 
som borrades från ryggarnas baksida i steg 1. Använd en medhjälpare som 
håller ryggstödet vinkelrätt ut från ryggen på sängskåpet. Skruva fast 
gångjärnen i ryggen i de övre två hålen. Ställ in stödbeslagen så att de är i sitt 
yttersta läge. Håll upp ryggstödet så att du kommer åt att skruva fast 
stödbeslaget i ryggen. 

Steg 4, påse 4: Förbered resårsängen.
En resårsäng som köps tillsammans med sängskåpet är redan preparerad av oss vid leveransen.  
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Borra hål för infästning av beslagsarmen.
Vänd sängen så att undersidan kommer uppåt. Utgå från 
sängens huvudända som skall vara in i skåpet (en säng är i 
allmänhet symmetrisk, så välj ena sidan). Mät från huvudändans 
kant och markera var hålen skall borras. Måtten framgår av 
bifogad borranvisning. Borra likadant på båda sidor av sängen. 
Montera M8 inslagsmuttrar på insidan av dessa hål. Skruva i 
bulten (M8x50) med bricka i inslagsmuttrarna. Drag åt så att 
inslagsmuttrarna pressas in i träet. Tag bort bultarna närmast 
huvudändan igen men lämna de andra två andra något 
utskruvade, ca 10-15 mm.

Borra hål för infästning av fronten i sängens fotända.
Borra hål med 5 mm borr i fotändans träbalk på sängen. Hålen skall borras 25 mm från sängens underkant. För 
sängbredd 90 och 105 borras två hål, se bild 5. För sängbredd 120 borras tre hål, se bild 6. För sängbredd 140, 160 
och 180 borras fyra hål, se bild 7. Ytterhålen borras 130 mm från sängens ytterkant. På en 120 säng borras det 
tredje hålet i mitten. På 140 och bredare sängar borras hål tre och fyra 100 mm från mitten åt vardera hållet. 

Bild 5: Hål i 90- och 105-sängar

        

Bild 6: Hål i 120-säng

       

Bild 7: Hål i 140-, 160- och 180-sängar

Steg 5, påse 5: Montering av resårmadrassen i sängskåpet.
Montering av fästbleck och möbeltassar.
Som förberedelse för infästning av fronten skall några 75 mm långa fästbleck med 4 hål i varje monteras på sängen. 
De skall skruvas fast på undersidan av huvudändans träregel. Blecken skruvas med två träskruv (4,5x19) i bleckets 
ena ände. Blecket skruvas i 45 graders vinkel, med den fria änden in mot undersidan av sängen. De yttre blecken 
monteras ca 130 mm från ytterkant. På 140 och bredare monteras även ett bleck på mitten av sängen. Se även bild 
4.

Fäst en självhäftande möbeltass (Ø 27 mm) på sängramens insida innanför varje fästbleck. Möbeltassen appliceras 
tätt intill fästblecket. 

När fronten monteras i ett senare steg kommer frontens fästläpp att skjutas in bakom blecken och vila mot 
möbeltassarna.

Ytterligare preparering av 120, 140, 160 och 180 madrasser.
Fästbalkarna som monteras på frontens insida kräver plats på madrassens undersida. På en dubbelfjädrande 
madrass måste därför en av spjälorna som sitter på tvären under madrassen demonteras och kasseras. Den mittre 
balken på fronten kommer att ligga där istället.

Mät 1050 mm från huvudändans ytterkant. Den spjäla som där går tvärs över madrassens undersida demonteras 
och kasseras. 

På alla bredare madrasser finns en eller flera längsgående mittbalkar. Skulle balken ligga jäms med botten måste 
läppen på fronten delas i två delar så att de går fria. Kontakta SovComfort för närmare instruktioner.

Ytterligare preparering av dubbla madrasser
För att använda dubbla madrasser krävs att sängarna skruvas ihop med stålbalkar. Vidare skall fästläppen delas i 
två delar och därmed måste också fyra fästbleck användas. Att preparera dubbla madrasser beskrivs i en separat 
anvisning.

Montera resårsängen i beslagen.
Beslagsarmarna fälls ut i monteringsläge, ca 30 graders vinkel. Tag ordentligt stöd med foten och drag ut beslaget. 
Spärra i samma moment beslagsarmen där genom att sätta beslagsspärren mot den nedre främre fästmuttern, se 
illustration på första sidan. 
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Bild 4: Hål för beslagsarmarna samt placering av fästbleck
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VARNING. Lämna aldrig skåpet obevakat när beslaget står i monteringsläget innan 
sängen är monterad. Om man böjer beslaget åt sidan kan beslagsspärren lossna och 
beslaget slår ihop med stor kraft. Dels kan man skada sig allvarligt dels kan beslaget 
gå sönder.

När beslagsarmen är framfälld hakas plastskölden på och skruvas fast med de två små skruvarna (M4x15). 
Montera skölden på båda sidor. Den svarta gummiduken på sköldens insida 

De två beslagsbultarna med bricka som är längst från huvudändan på resårsängen skall vara iskruvade med 10 -15 
mm spel. Se till att ha de två andra bultarna till hands. Ställ sängen på högkant med huvudändan nedåt framför 
sängskåpet. Ovansidan av sängen skall vara inåt skåpet. Skjut in sängen så att den står mellan beslagsarmarna. 
Lyft ena sidan av sängen och trä in bulten i klykan på beslagsarmen. Brickan skall vara på utsidan av beslagsarmen. 
Trä på samma sätt in bulten på andra sidan av sängen. Pass på så att ni inte böjer beslagsarmen inåt mot skåpets 
mitt, om ni gör detta så kan beslagsspärren släppa taget om låsmuttern och beslaget förstörs. Stöd hela tiden 
sängen så att den inte välter.

Ta tag i sängen och drag och lyft så att det nedre hålet i beslagsarmen stämmer med hålet i sängen. Skjut in och 
gänga in bult nummer två, men dra inte åt den än. Montera bult nummer två på andra sidan av sängen på samma 
sätt. Dra nu fast alla fyra bultarna ordentligt.

Steg 6 påse 6: Preparera front med balkar, beslag och handtag.
På fronten skall några beslag och handtag monteras. Kontrollera att du använder skruv med rätt längd till varje 
detalj. En för lång skruv kommer gå rakt igenom fronten när den dras åt. Arbeta med fronterna stående lutade mot 
en vägg för att undvika repor på frontens framsida. 

Skruva fast fästbrickorna (40 mm) med systemskruv (6,3x10,5 mm). Om fronten är tvådelad, knacka in 6 mm 
träplugg på den ena fronthalvan och tryck sedan ihop fronterna. Skruva fast vinkeljärnen med systemskruv 
(6,3x10,5 mm). Vinkeljärnen placeras med vinkelbenet mot frontens mitt. 

Breda skåp skall ha en balk (ca 16 mm tjock) på mitten av fronten. Ett 90-skåp har ingen balk. På storlek 105 och 
120 används en träbalk. På storlek 140 och uppåt används en stålbalk. Skruva fast balken i fästbrickorna på 
frontens mitt med 20 mm långa insexskruvar (M6x20).

Skruva fast träbalken i (ca 45x 45 mm) fästbrickorna i frontens överkant med 50 mm långa insexskruvar (M6x50). 
Om balken har ett uttag på mitten skall det vändas utåt.

Skruva fast fästläppen i fästbrickorna i frontens nederkant med 20 mm långa insexskruvar (M6x20). Läppen kan 
vara osymmetrisk. Kontrollera att det är 85 mm från underkanten av läppen till skruvhålen. (Om skåpet har keps 
med belysning skall läppen vändas så att det blir 78 mm från underkanten till skruvhålen)

Skruva fast handtagen. Använd de räfflade låsbrickorna och drag åt ordentligt. Tips: Fäst först båda skruvarna löst 
och dra sedan åt ordentligt. Om man drar en skruv i taget kan handtaget följa med runt på framsidan och repa 
fronten.

Steg 7 påse 7: Montera skåpfronten.
Det underlättar att ha en medhjälpare vid monteringen av fronten.

Montera skåpfronten på resårmadrassen
Ställ resårsängen i monteringsläge med beslagsspärrarna. Lyft upp fronten mot sängen. Se till att fästläppen glider 
in bakom fästblecken på sängen. Pressa fronten mot sängens undersida. Skruva fast en skruv (6x50) med bricka 
(10,5x20) i de övre vinklarna på vardera långsidan. Ta tag i handtaget och öppna skåpet sakta tills beslagsspärrarna 
släpper. Stäng sedan skåpet försiktigt. Kontrollera om fronten lutar i förhållande till toppen. Ta tag i handtaget och 
öppna skåpet. Skruva i en skruv (6x100) med bricka (10,5x20) i ett av hålen i madrassens fotända. Om fronten inte 
lutar, använd ett hål i mitten. Om fronten lutar åt höger, använd hålet längst åt höger. Om fronten lutar åt vänster, 
använd hålet längst till vänster. Se till att pressa fronten mot madrassen så att det inte bildas en glipa mellan säng 
och front. Om fronten lutar åt något håll, drag åt skruven så att fronten dras uppåt något på den sidan (skruva bara 
lite åt gången). Stäng och testa. Upprepa om nödvändigt så att fronten inte lutar i förhållande till toppen. Skruva fast 
de två sista skruvarna (6x50) med bricka (10,5x20) i vinklarna på madrassens långsidor. Skruva även fast de 
resterande skruvarna (6x100) med bricka (10,5x20) i madrassens fotända. Dessa skruvar skall inte dras åt så hårt 
att fronten flyttar sig, utan bara så att det inte finns något glapp mellan sängen och skruvskallen.

Justering av fronten i djupled i skåpets nederdel
Titta på skåpets nederkant för att se om front och gavel ligger i liv.

1. Om fronten ligger innanför gavelkanten gör följande:
Ta den löst hängande beslagsspärren och sätt den på nedersta låsmuttern på den sida av skåpet som skall 
justeras. Stäng sakta skåpet tills beslagsspärren är pressad mot låsmuttern. Pressa försiktigt in fronten i 
överkant så att madrassen flyttas ut i underkant. Skruva fast två träskruvar (5x40) i två oanvända hål i 
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beslagsarmen. Öppna sängskåpet något så att beslagsspärren släpper, stäng. Är du inte nöjd, upprepa eller 
gå till punkt 2. Är du nöjd, stäng och gör likadant på andra sidan. 

2. Om fronten ligger utanför gavelkanten gör följande:
Öppna skåpet lossna på den nedersta bulten lite tills madrassen åker inåt i beslaget. Drag åt bulten och 
stäng. Om fronten hamnade för långt in så återgå till punkt 1.

Efter justeringen skall beslagsinställningen låsas med träskruv (5x40). Beslagsarmen skall låsas med totalt fyra 
träskruvar på varje sida. Två av skruvarna bör redan finnas där sedan justeringen av fronten.

Justering av glipan mellan front och gavlar
Glipan mellan fronten och gavlarna skall vara lika på båda sidorna (ca 3 mm). Först justeras glipan i skåpets 
nederkant. Det finns ett mellanrum på sidorna mellan fästläppen och madrassramens insida, för in en stor 
skruvmejsel där och bänd fronten rätt i underkant. Lås fast genom att skruva fast blecken i fästläppen med träskruv 
(4,5x19).

Skruva i de två skruvarna (5x40) i mitten längst ner på frontens utsida så att skruvskallarna nätt och jämt berör 
fronten. Skruvarna används för att justera så att fronten är rak i nederkant. Använd sockeln som linjal för att 
kontrollera. Håll sockeln mot gavlarna i höjd med nederkanten av fronten. Justera med skruvarna så att fronten blir 
rak i nederkant. Fronten skall inte slå emot sockeln på mitten. 

Om glipan mellan front och gavlar inte stämmer i överkanten av skåpet måste skåpboxen justeras. Om glipan är för 
bred på höger sida lossas högra väggfästet på taket av skåpet. Lossa vinkeln från toppen inte från väggen. Dra 
överdelen av gaveln ut från väggen tills glipan är lika stor på båda sidorna av fronten. Skruva fast väggfästet i 
toppen igen, använd inte samma hål i beslaget som tidigare. Är glipan större på vänster sida, gör på motsvarande 
sätt där. Tänk på att skåpet under inga omständigheter får öppnas om det inte är fäst i väggen.

Steg 8 påse 8: Montering av benbåge
Fäll ut sängen och håll den för hand i utfällt läge. Mät avståndet från golvet till fronten invid gaveln. Håll benbågen på 
plats i sängens fotände, kontrollera att måttet från golvet till fronten är samma som invid gaveln. När benbågen är 
utfälld skall det vara ett spel på 10 till 15 mm mellan benbågen och frontens kortsida. Förborra för skruvarna med en 
3,5 mm borr. Skruva fast med träskruv (6x50 mm)

Steg 9 påse 9: Snäpplås till fronten
Läs igenom hela denna punkt innan du gör något, annars är det lätt att skruva rakt igenom fronten.

Sätt ditt två 4,5x20 mm skruvar i den mindre, inre delen av snäpplåset. Kläm fast den inre snäpplåsdelen i den yttre 
som sitter fast på gaveln. Sätt dit den så att skruvarna pekar ut mot rummet.

Stäng försiktigt skåpet så att fronten ligger an mot skruvspetsarna. Slå nu till med knytnäven på frontens utsida mitt 
för respektive snäpplås så att det blir ett märke på insidan av fronten där den inre snäpplåssdelen skall sitta. OBS: 
Ta bort skruvarna som användes för att göra skruvmarkeringarna, de skall INTE användas för att fästa beslaget. 
Den inre delen av snäpplåset monteras med två träskruv (3,5x12 mm) i skruvmarkeringarna.

På ett sängskåp i furu med delad front skall en täcklist monteras, se Appendix 1: Täcklist till front och rygg på sid 8.

Om du har beställt överskåp skall dessa monteras nu, se ”Appendix 4: Extra utbyggnader: Överskåp” på sid 9.

Steg 10 påse 10: Sockel, krönlist och toppdekor (och keps om sådan beställts)
Det finns ett antal varianter av krönlister. För Granitkrönet och Campus krönkeps finns  särskilda beskrivningar, se 
nedan. För övriga krön är det bara längden på skruvarna som skiljer. Kontrollera att du har rätt skruv enligt tabellen.

Tjocklek på krönlisten Typ av skruv

38-40 mm Försänkt träskruv stfx 4x50 

19 mm Försänkt träskruv stfx 4,5x25

Montering av keps (extra utrustning)
Kepsen är en 12 till 13 mm tjock skiva som monteras på skåpet. Den sticker ut över skåpets framsida. I kepsen 
monteras i allmänhet halogenbelysning. På kepsen monteras sedan krönlisten.

Kepsen består av en skiva och två passbitar. Skivan placeras på skåpet med  överhänget framåt. Centrera skivan i 
sidled. Placera ena passbiten mellan skivan och väggen. Se till att passbiten är i linje med skivan och skruva fast 
passbiten med träskruv (4,5x25). Placera skivan i rätt läge mot den fastskruvade passbiten. Kontrollera att 
placeringen i djupled är riktig med den andra passbiten. Skruva fast kepsen med träskruv (4,5x25). Skruva fast den 
andra passbiten i linje med kepsen.

Montera nu krönlisten enligt nedan. Kontrollera att skruvhålen i krönlisten inte är försänkta, då är det lätt att skruven 
går igenom kepsen.
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Montering av vanliga krön.
Det underlättar att ha en medhjälpare vid monteringen av krönet.

Lägg upp långkrönet på skåpet och centrera det i sidled. Mät hur långt det sticker ut förbi gaveln på ena sidan (med 
andra ord mät ”utsticket”). Tag ner långkrönet igen. Lägg upp ena kortkrönet på skåpet. Mät så att kortkrönet ligger 
utanför gaveln med samma mått (”utsticket”). I djupled monteras kortkrönet jäms med gavelns baksida. Skruva fast 
det ena kortkrönet.

Lägg upp långkrönet och det andra kortkrönet på skåpet. Håll långkrönet på plats mot det fastskruvade kortkrönet. 
Måtta samtidigt med det lösa kortkrönet på andra sidan så att långkrönet hamnar rätt i djupled även på den sidan. 
Skruva fast långkrönet. Skruva till sist fast det andra kortkrönet.

Montering av Granitkrön. 
Sätt i träpluggar i överkanten av gaveln. Det kan finnas extra plugghål på gavlarna så 
jämför med krönlisten vilka som skall användas. Trä på krönlisten på träpluggarna. 

Montering av krönkeps
Krönkepsen är en kombination av krön och keps, därav namnet. Krönkepsen består av 
en skiva och två passbitar med en tjocklek på 38 mm. Överhänget framåt är ca 128 
mm. Följ monteringsanvisningen för keps ovan men använd istället träskruv (4x35). 
Inget ytterligare krön skall monteras.

Montering av sockel
Skåp utan sidosocklar:
För skåp som saknar sidosocklar används ett monteringsbeslag i vit plast för frontsockeln. Montera den vinklade 
sockeldelen av beslaget i hålen på insidan av sockeln. Vinklarnas fria ändor vänds ut mot sockelns kanter. Använd 
träskruv (3,5x16 mm) med kullrig skalle.

Skåp med sidosocklar:
Montera långsockeln på samma sätt som beskrivs ovan för skåp utan sidosocklar. Innan sidosocklarna monteras 
skall de figursågas i bakkant så att de passar med rummets golvsocklar. Sidosocklarna limmas sedan mot gavlarna 
och mot frontsockeln. Torka bort överflödigt lim med en blöt trasa. Lägg något i press mot socklarna tills limmet 
torkat. Tejp fungerar också bra för att fixera socklarna till dess limmet torkat. Tejpa gärna framkanten för att få bästa 
anslutning mellan lång- och kortsocklarna.

Färdigställ skåpstommen 
Skruva dit de resterande skruvarna i vinkeljärnen på toppen (från punkt 2). Varje vinkeljärn skall vara fäst med 3 
skruvar i toppen.
VIKTIGT: Se till att skruvarna fästs i toppen och inte i ryggens kortsida.

Applicera en dekal med varningstext över ett av vinkeljärnen så att man inte kan demontera det utan att ta del av 
varningstexten.

Steg 11 påse 11: Spännbanden 
Spännbanden skruvas fast med en träskruv (4,5x19) och en möbelbricka (6x15) i vardera änden. Skruven fästs i 
madrassens träram på långsidorna. Placera ett band ca 200 mm från fotänden. Placera det andra bandet ca 580 
mm från huvudänden, dvs några cm vid sidan av övre skruven till beslagsarmen.

Appendix 1: Täcklist till front och rygg, endast till furuskåp. 
Massiv furu rör sig mycket beroende på luftens fuktighet. Det märks speciellt på delade ryggar och fronter på våra 
sängskåp. Därför skall en täcklist spikas över skivans skarv. Observera att listen bara skall fästas i den ena delen av 
ryggen/ fronten. Den kortare av de två listerna används på fronten, den längre på ryggen. Om skåpet är utrustat 
med en avlastningshylla är rygglisten tvådelad. Spika brytspiken en bit in och bryt av resterande med liten plattång, 
försänk eventuellt lite grann ytterligare.

Appendix 2: Extra utbyggnader: Garderob eller bokhylla
En garderob består av gavel, rygg, topp, botten och dörr. Garderoben kan vara utrustad med fasta hyllor, flyttbara 
hyllor, glashyllor, galgstång mm. En bokhylla är ur monteringssynpunkt en garderob utan dörr.

Börja med att skruva i kopplingstapparna i gavlarnas bakkant, 2 st i vardera gaveln. Tryck sedan i träpluggarna i 
botten, toppen och eventuella fasta hyllplan. Lägg ryggen på golvet och tryck fast botten, topp och hyllplan i 
plugghålen. Bottenskivan är djupare än övriga. Kontrollera ytbehandling och mönster och vänd skivorna så att den 
snyggaste sidan blir synlig. Vänd upp ryggen så att du kommer åt att montera skruvarna (kopplingsskruv 6x50) från 
ryggens baksida. Vänd åt rätt håll så att sidan där yttergaveln skall monteras kommer uppåt. Lägg gaveln på plats 
och passa in pluggarna. Skruva fast alla skruvar i rygg och gavel. Montera kopplingssnäckorna på 
kopplingstapparna och vrid med en stor skruvmejsel ca 1/2 varv.
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Res upp garderoben mot sängskåpet. Tryck fast pluggarna i motsvarande hål på sängskåpets gavel. Börja passa in 
pluggarna på toppskivan och fortsätt nedåt. Det kan behövas en del lirkande innan alla pluggar passats in. Slå med 
handen på yttergaveln så att pluggarna trycks in så långt som möjligt, använd inget verktyg. Drag sedan skruvarna 
inifrån sängskåpet. Montera kopplingssnäckorna på ryggens baksida. I överkanten används skarvbleck (gäller inte 
om överskåp skall monteras) som skruvas från skåpets ovansida med träskruv (4,5x19). Om överskåp skall 
monteras se separat beskrivning om montering av överskåp.

Till gångjärnen används en fästplatta som skruvas i gaveln. Gångjärnen snäpps sedan fast i fästplattan. Kontrollera 
åt vilket håll fästplattorna skall sitta och skruva sedan fast dem i gaveln med de förmonterade systemskruvarna. 
Skruva gångjärnen i dörrarna med träskruvar (3,5x15). Ställ gångjärnen i utfällt läge och snäpp fast dem på gavelns 
fästplattor. Börja med det översta gångjärnet och arbeta sedan nedåt. 

Dörren skall justeras så att dörrspringorna på vardera sidan om dörren är lika stora, så att springan över dörren är 
lika stor som den övre springan på sängskåpet och så att dörren ligger i liv med gaveln. Justera dörrspringorna i 
sidled med den främre justerskruven på gångjärnen. För att justera i djupled lossas den bakre skruven på 
gångjärnet så att det kan flyttas i djupled. Glöm inte att dra åt skruven efter justering. Vi använder gångjärn av olika 
typer där justeringen i höjdled skiljer sig. Höjdjusteringen kan vara med hjälp av en skruv mitt på gångjärnet. 
Alternativt kan höjden justeras genom att flytta gångjärnets fästplatta (plattan har då ovala hål för fästskruvarna). En 
tredje variant är att det finns en separat skruv på fästplattan för höjdjustering.

Om garderoben skall utrustas med snäpplås är det viktigt att fästplattan till snäpplåset monteras korrekt. Fästplattan 
skall monteras med märktabben framåt mot dörren.

Flyttbara hyllor och glashyllor monteras på hyllbärare i de förborrade hålen i gavlarna.

En galgstång fästs i gavlarna med de runda fästbeslagen. Använd träskruv (3,5x15).

Appendix 3: Extra utbyggnader: Sidoenhet
En sidoenhet består av rygg och hyllor. Ryggen har en urfräsning på nedre kanten som ger utrymme för 
sängskåpets sidosockel. Urfräsningen skall alltså vändas mot sängskåpets gavel. 

Börja med att trycka i träpluggarna i hyllplanen. Lägg ryggen på golvet och tryck fast hyllplanen i plugghålen. 
Kontrollera ytbehandling och mönster och vänd om möjligt hyllorna så att den snyggaste sidan blir synlig. Vänd upp 
ryggen så att du kommer åt att montera skruvarna (kopplingsskruv 6x50) från ryggens baksida. Skruva fast 
skruvarna.

Res upp sidoenheten mot sängskåpet. Tryck fast den med pluggarna i motsvarande hål på sängskåpets gavel. 
Börja passa in pluggarna på översta hyllan och fortsätt nedåt. Det kan behövas en del lirkande innan alla pluggar 
passats in. Slå med handen på hyllplanen så att pluggarna trycks in så långt som möjligt, använd inget verktyg. Drag 
sedan skruvarna inifrån sängskåpet. I överkanten används två skarvbleck för sammanfogningen, ett i bakkant och 
ett ca 80 mm från skåpets framkant. Blecken  skruvas från skåpets ovansida med träskruv (4,5x19). Skruva i 
sängskåpets topp och i sidoenhetens topp, inte i gavelns översida.

Appendix 4: Extra utbyggnader: Överskåp
Om du har belysning i sängskåpet skall kopplingsdosan och transformatorn monteras antingen bakom överskåpet 
eller i överskåpet beroende på var det finns utrymme. Delarna monteras efter överskåpet lyfts på plats. Det finns ett 
hål i överskåpets rygg som möjliggör monteringen.

Om du har takbelysning i sängskåpet måste du se till att kablarna till taklamporna dras rakt bakåt från lamporna så 
att kabeln hamnar i det urfrästa utrymmet i överskåpets botten. Var försiktig med att skjuta överskåpet i sidled när 
du lyfter upp det på sängskåpet, då finns risk att kablarna skadas.

Demontera dörrarna till överskåpen. Ställ upp överskåpen på sängskåp och ev garderober. Observera att 
skarvbleck INTE skall användas i en eventuell garderobs överkant. Garderoben fixeras istället genom att skruva 
överskåpen i garderobens topp.

Om överskåpen har fler delar skall du först skruva ihop sängskåpets överskåp med garderobernas överskåp. 
Använd 4 st försänkt träskruv (4,5x25) som skruvas genom den tunnare inre gaveln i garderobens överskåp. Fäst 
basmodulen på sängskåpet med 4 st kullerförsänkta träskruv (4x35). Borra lämpliga hål i överskåpets botten, det 
finns inga förborrade hål. Se till att skåpet placeras rätt i både sidled och djupled innan det dras fast.

Borra på motsvarande sätt hål i botten av garderobernas överskåp. Se till att pressa garderobens gavel så att den 
livar med överskåpets gavel både i sidled och djupled innan skruvarna dras.

Montera dörrarna. Justera gångjärnen så att springan är jämn runt om alla dörrar. Justering av gångjärn beskrivs 
närmare i avsnittet om montering av garderober. Montera handtagen.
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Appendix 5: Extra utrustning: Klaffhylla
Klaffhyllans gångjärn monteras med 6 st försänkta träskruvar (3,5x25) på hyllan. Hyllan fästs i gaveln med 6 st 
försänkta träskruv (3,5x15) i de markerade hålen (1200 mm från sängskåpets botten). Kontrollera att hyllan går att 
fälla upp och ner utan att skrapa i ryggen.

Fästblecket till magnetlåset skall fästas med en försänkt träskruv (3x15). Se till att inte blanda ihop skruven till 
magnetlåset och skruvarna till gångjärnen, dom är nästan lika stora. Sätt skruven i fästblecket och sätt sedan fast 
fästbleck och skruv på magneten. Centrera fästblecket på magneten, fäll upp hyllan och pressa den mot gaveln så 
att skruvspetsen gör ett märke i gaveln. Skruva fast fästblecket i gaveln.

En vinkel (18x18 mm) används som stöd för hyllan i utfällt läge. Vinkeln skall monteras med skruvhålet 280 mm ut 
från gaveln och 1200 mm upp från sängskåpets botten. Använd försänkt träskruv (3x15). Vinkeln monteras som ett 
L så att skruven döljs bakom hyllan i nedfällt läge.
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Förvara monteringsanvisningen 
på taket av sängskåpet så att 
den alltid finns tillgänglig vid 

arbete med sängskåpet.
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