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OBS! Läs detta innan ni börjar packa upp. 
Spegeldörrarna ligger skyddade i kartongen. Packa inte upp 
innan ni skall montera dem på skåpet. Det finns alltid en risk 
att spegeln går sönder när man sätter ner den på ett golv. 
När installationen är klar lämna kvar denna hos kunden så de 
kan se skötselråden längre ner. 
 
Monteringsanvisning Spegelskåp. 
Det är viktigt att ni använder rätt monteringsdetaljer för den vägg ni avser montera skåpet på. 
För bästa passform av dörrarna bör väggen där skåpet monteras vara jämn.  
Rekommenderad höjd för skåpet är 1870 mm från färdigt golv till överkanten på skåpet. 

Förändringen på dörrupphängningen.  
Ni som monterat vår äldre modell av skåp kommer att märka att det har skett lite förändring 
på skåpet. Efter att vi har varit ute och jobbat med många av våra kunder såg vi att vi kunde 
göra en del förbättringar. En stor del ligger i hur ni får de levererade och hur ni sedan jobbar 
med det. Vi har tittat på allt från tillverkning och packning i fabrik, leveranscykeln fram till att 
det är levererat och på plats hos kund. Vi har också noterat att flertalet av de personer som 
monterar våra skåp tar av dörrarna när de skall sätta upp dem i badrummet. Detta har gjort 
att vi tog ett beslut att vi skall leverera skåpen utan att dörrarna sitter på plats.  
Vi vill samtidigt att det skall vara så smidigt som möjligt för er att montera dörrarna när skåpet 
sitter på väggen.  

Montering av dörrar. 
Montera först skåpet på väggen innan ni packar upp speglarna. Gångjärnen ligger i den lilla 

kartongen. Det finns 2 olika gångjärn. 2st med dämpning och 2st utan dämpning. De 2 

gångjärnen med dämpning skall sitta i nedre delen och de odämpade i övre delen av skåpet. 

OBS! börja med att sätta på gångjärnen på spegeln och därefter i skåpet. I kartongen finns även 

tumgrepp till spegeldörren, 4 st fiskögon till metallskåp för dämpning mellan spegel och 

metallskåp, 2 skruvar som är till monteringsskena till kompaktlaminatskåp. 

Skötselråd. 
För att ert spegelskåp skall må så bra som möjligt ska ni undvika rengöringsmedel som 
innehåller slipmedel, syror och andra starka kemikalier.  
Använd rengöringsmedel som är anpassat för badrum. Använd ett milt fönsterputsmedel till 
spegeln. Torka av skåpet med en mjuk trasa/frottéhandduk för att inte repa skåpet. Detta för 
att skydda skåpets pulverlack och den rostskyddande behandlingens egenskaper. 
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