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Monteringsanvisning

MDF-skärm
Montage av tillbehör till golvskärmar

Skärmarna levereras med beställt antal fötter som behöver monteras 
på plats. Fötterna kan monteras på flera olika sätt för att göra 
skärmarna så flexibla som möjligt. Fotjärnet går att använda både 
vinklat uppåt och nedåt.

Fotjärnet måste monteras vinklat uppåt om sammankopplade skärmar ska kunna vinklas.

 

Golvskärm
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Låsbart hjul Ställbar fot Mjuk tass

Ratt för övre beslag kan 
ersätta befintlig skruv 
i skärmens ovankant. 
Den underlättar när 
sammankopplade skärmars 
vinklar ändras ofta.

Ratt för undre beslag kan 
ersätta fotjärnets standard-
infästning. Den underlättar 
när sammankopplade 
skärmars vinklar ändras 
ofta.

Övre beslag kopplar samman 
skärmarna även i ovankant. 
Skärmens befintliga skruvar 
används för att fästa 
beslaget.

Väggfäste för skärmen. Fästs 
i skärmens befintliga skruvar 
i överkant.

Fotalternativ

Tillval

Byta absorbent
Absorbenterna inuti skärmen kan enkelt bytas ut vid behov genom att lossa skärmens ena 
sidoprofil kan de gamla tas ut och nya sättas på plats.
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När flera skärmar ska kopplas samman i valfria 
vinklar används en fot mellan två skärmar, 
den fästs i  spåret på den ena skärmen och 
det yttre hålet (3) på den andra skärmen. I 
partiets ytterkanter används foten så som för en 
fristående skärm.

Valfria vinklar

När flera skärmar ska kopplas samman och 
dessutom vara vikbara används en fot mellan två 
skärmar, den fästs i  spåret på den ena skärmen 
och det yttre hålet (3) på den andra skärmen. I 
partiets ytterkanter används foten så som för en 
fristående skärm.

Vikbart parti

Fristående skärm

När skärmen monteras fristående kan fotjärnet 
användas vinklat både uppåt och nedåt.  
För att fästa foten till skärmen används det 
mittersta hålet (2).

Önskas skärmarna att placeras låsta i 90° vinkel 
använder man det inre hålet (1) för ena skärmen 
och spåret för den andra skärmen, de använder 
då samma fot. I partiets ytterkanter används 
foten så som för en fristående skärm.

Låst i 90° vinkel

För att sammankoppla flera skärmar används 
en fot mellan två skärmar. Fotjärnets spår och 
det yttre hålet (3) används för att fästa foten till 
skärmarna. I partiets ytterkanter används foten 
så som för en fristående skärm.

Rakt placerade
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